
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

z JĘZYKA POLSKIEGO w  KLASACH  IV - VIII 

Nauczyciele uczący języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020: Anna Bienioszek, Lucyna Markowska, 

Aleksandra Masternak, Grażyna Pająk, Patrycja Trela.

I  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w zakresie wiadomości i 

umiejętności przedmiotowych,

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze, jakie 

braki powinien wyrównać i jak powinien się dalej uczyć,

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

- motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce,

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego uczeń staje się świadomym uczestnikiem procesu 

edukacyjnego. Wie, w jakim celu zdobywa wiedzę i jakie są wobec niego oczekiwania. Otrzymuje także 

informację zwrotną dotyczącą zdobytych umiejętności oraz wskazówki, jak ma się dalej uczyć, aby podnieść

poziom swojej wiedzy. Ponadto nauczyciel udziela uczniowi pomocy i wsparcia. W tak rozumianym 

procesie edukacyjnym niezbędna jest także współpraca rodziców (opiekunów) zainteresowanych postępami 

swoich dzieci. 

II Procedury osiągania celów: 

Nauczyciel w czasie zajęć języka polskiego stosuje różnorodne metody, które mają umożliwić osiągnięcie w 

procesie dydaktycznym następujących celów: 

- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju ucznia,

- rozwijanie zainteresowania literaturą,

- kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się (w mowie i w piśmie),

 - wzbudzanie pozytywnego stosunku do przedmiotu nauczania.

Decyzja o wyborze metod dydaktycznych i form pracy jest dokonywana z uwzględnieniem wielu kryteriów, 

wśród których można wymienić m.in.:  dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; 

stymulowanie do interakcji z innymi uczniami; odwołanie do różnorakich stylów uczenia się; samodzielne 

zdobywanie wiedzy; możliwość samooceny; wywoływanie emocji; pobudzanie kreatywności oraz 

rozwijanie empatii u uczniów. 

Główne grupy wyróżniane wśród metod stosowanych przez nauczycieli to: 

•  m. aktywizujące (np. dyskusja, drama, inscenizacja, projekt edukacyjny, mapa mentalna, gry 

dydaktyczne, zadania interaktywne);

• m. eksponujące (np. seans filmowy, spektakl teatralny, treści multimedialne odtwarzane w czasie 

lekcji);



• m. podające (np. rozmowa nauczająca (pogadanka) czy krótki wykład informujący).

III Wymagania ogólne:

1. Systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy – wpisywane: daty, tematy, numery lekcji, pełne 

notatki z lekcji i odrobione zadania domowe. 

2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, wypełnianie obowiązków i 

poleceń nauczyciela.  

3.  Systematyczne odrabianie zadań domowych (pisemnych i ustnych). 

- Zadania pisemne to dłuższe formy wypowiedzi, ćwiczenia wykonane w zeszycie przedmiotowym, zeszycie

ćwiczeń lub inne formy pisemne. 

- Ustne zadanie domowe polega na przyswojeniu przez ucznia wiadomości - nauczeniu się definicji, pojęć 

gramatycznych lub literackich, zasad ortografii itp. 

IV  Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

1. Wypowiedzi ustne:

- dłuższe jednorazowe wypowiedzi ( na ocenę ); 

- krótkie odpowiedzi, zabranie głosu, tzw. aktywność ( odnotowane jako „plusy” ); za uzyskanie 5 „plusów” 

(+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

- recytacja utworów literackich (w całości lub we fragmentach), 

- scenki dramatyczne. 

2. Wypowiedzi pisemne: 

– zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdziany całogodzinne lub dwugodzinne (prace klasowe,

testy), których data wpisywana jest do zeszytu i w dzienniku elektronicznym (nauczyciel ma obowiązek 

sprawdzić je najpóźniej do dwóch tygodni),  

- zapowiadane kartkówki z zakresu materiału podanego uczniom przez nauczyciela,

- niezapowiadane kartkówki obejmujące wiadomości z trzech ostatnich lekcji (nauczyciel ma obowiązek 

oddać je sprawdzone do trzech dni),

- prace ortograficzne – dyktanda, testy, ćwiczenia,

- prace domowe na ocenę (dłuższe wypowiedzi oraz ćwiczenia) i krótkie formy pisemne, za które uczeń 

otrzymuje „plus” (+); za uzyskanie pięciu „plusów” (+) nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę bardzo 

dobrą,

- karty pracy. 

3. Aktywność, praca w grupach, prowadzenie zeszytu, inwencja twórcza, kreatywność ucznia.

 4. Formy dodatkowe:

- udział w konkursach polonistycznych, artystycznych (związanych z językiem polskim), 

- prezentacje/referaty, projekty,  gazetki.

V Kryteria oceniania form aktywności ucznia

1. Dłuższe prace pisemne ( zadania - wypracowania pisane przez ucznia w domu; prace klasowe i testy 

diagnozujące obejmujące dłuższe wypowiedzi redagowane przez ucznia w czasie lekcji)
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Wypowiedzi pochodzące z innych tekstów, a wykorzystane w pracy ucznia, muszą być ujęte w 

cudzysłów.
Niedopuszczalne jest (nawet we fragmentach) kopiowanie i podawanie jako własnych wypowiedzi 

pochodzących ze stron internetowych, pozycji książkowych i innych źródeł. Ujawnione praktyki 

tego rodzaju traktuje się jako dokonanie plagiatu, a prace przedłożone nauczycielowi ocenione będą

na ocenę niedostateczną. 
* Kryteria oceny dłuższych prac pisemnych nauczyciel stosuje zgodnie z materiałem programowym 

realizowanym na danym etapie kształcenia.  

 Dłuższa wypowiedź pisemna  -  punktowe kryteria oceniania

• Zgodność z tematem (ilość punktów dostosowana do tematu wypowiedzi – od 2 do 5 punktów)    

2. Kompozycja (trójdzielność)  pracy                                                                                           0p.-1p.             

3. Poprawność językowa (0 bł.– 1 bł. – 2p.; 2 bł. – 3 bł. – 1p.; 4 i więcej – 0 p.)                        0p.-2p.             

 4. Poprawność ortograficzna (0 bł.-2p., 1-2 bł.-1p., 3 i więcej -0p.)                                            0p.-2p.            

5. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)                                                                 0p.-1p.            

6. Dobór odpowiednich środków językowych:

a)   styl dostosowany do sytuacji komunikacyjnej                                                                         0p.-1p.

b)   bogactwo językowe                                                                                                                  0p.- 1p.          

 7. Poprawność formy wypowiedzi

 (wszystkie wyznaczniki – 2 p.; częściowo zachowana forma wypowiedzi – 1 p.)                       0p.- 2p. 

8. Odpowiedni układ graficzny i estetyka pracy                                                                             0p.-1p.        

 Uzyskanym punktom odpowiadają oceny (obliczeń dokonuje się zgodnie ze skalą  procentową 

obowiązującą w szkole).

2.  Krótkie formy wypowiedzi pisemnych (np. zaproszenie, dedykacja, instrukcja ogłoszenie/zawiadomienie,

życzenia)

Oceniając krótkie formy pisemne redagowane przez ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę:

- treść (zgodność z tematem, podanie najważniejszych informacji),

- kompozycję (odpowiadającą wypowiedzi),

- spójność wypowiedzi,

- styl i język,

- ortografię i interpunkcję. 

Krótkie wypowiedzi pisemne  - punktowe kryteria oceniania 

1. Poprawność formy wypowiedzi (wszystkie wyznaczniki danej formy)                    0p.-2p.



 2. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalne po jednym błędzie)      0p.-1p. 

3. Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd)                                                           0p.-1p.

 4. Układ graficzny i estetyka pracy                                                                              0p.-1p.       

  (Krótkie formy wypowiedzi wchodzą również w niektórych przypadkach w skład testów,  sprawdzianów, 

prac klasowych). 

3.  Testy i sprawdziany

Szczegółowe kryteria ocen podawane są przez nauczyciela (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) 

przed zaplanowanymi dłuższymi formami sprawdzającymi wiedzę i umiejętności ucznia.

4. Dyktanda i testy ortograficzne 

Zgodnie ze wskazaniami Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego stosuje się następujący podział 

błędów ortograficznych:

a) błędy rażące (pierwszego stopnia) w zakresie pisowni: rz, ż; ó, u; ch, h; „nie” z różnymi częściami mowy; 

wielką i małą literą; zakończeń -i, -ii, -ji; przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-; -ą, -ę oraz połączeń 

–om, -on, -em, -en; cząstki –by z osobowymi formami czasownika,

b) błędy drugorzędne (drugiego stopnia) – inne odstępstwa od reguł ortograficznych, między innymi 

pisownia: wyrażeń przyimkowych; zakończeń -ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo; przedrostków z-, s-, ś-; cząstki

-by z pozostałymi częściami mowy; dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii; brak znaków 

diakrytycznych na końcu wyrazu.

- Dwa błędy ortograficzne drugiego stopnia (drugorzędne) traktowane są jak jeden błąd ortograficzny 

pierwszego stopnia (rażący). 

- Trzy błędy interpunkcyjne traktowane są jak jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia.

- Ilość popełnionych przez ucznia błędów przeliczana jest na punkty. Z kolei uzyskanym punktom 

odpowiadają oceny (obliczeń dokonuje się zgodnie ze skalą procentową obowiązującą w szkole).

O ilości dyktand oraz o stopniu ich trudności w każdej klasie decyduje nauczyciel języka polskiego, 

uwzględniając podstawę programową przedmiotu, program nauczania oraz poziom umiejętności uczniów.

5. Wypowiedzi ustne 
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argumentów i 

syntezą 

materiału;

zagadnień, ale 

porusza 

najważniejsze 

kwestie 

podane na 

lekcji lub 

zawarte w 

podręczniku,

- właściwie 

argumentuje, 

podaje 

przykłady i 

wnioskuje

materiale 

lekcyjnym i 

podręcznikowy

m

- podaje 

ciekawe 

argumenty i 

przykłady; 

właściwie 

formułuje 

wnioski

treści oraz 

własne 

przemyślenia,

- często 

wykorzystuje 

samodzielnie 

przygotowane 

materiały,

- ciekawie 

argumentuje, 

podaje 

niebanalne 

przykłady i 

wnioski 

- nie panuje 

nad potokiem 

składniowym 

mimo 

wskazówek 

nauczyciela

- z trudem 

panuje nad 

potokiem 

składniowym

,

- potrafi 

skorzystać ze

wskazówek 

nauczyciela

- zachowuje 

na ogół 

poprawny 

szyk wyrazów,

- popełnia 

błędy 

składniowe nie

utrudniają 

zrozumienia 

podawanych 

przez niego 

treści

- popełnia 

nieliczne 

błędy 

składniowe 

dopuszcza się 

kilku błędów 

językowych, 

ale na ogół 

zachowuje 

poprawność 

gramatyczną, 

składniową, 

słownikową

 - buduje 

zdania 

poprawne pod 

względem 

składniowym,

- wyjątkowo 

popełnia 

nieliczne błędy

językowe, 

dobierając 

zróżnicowane 

słownictwo;

- stosuje różne 

typy 

wypowiedzeń, 

dostosowując 

je do sytuacji 

mówienia,

- nie popełnia 

błędów 

językowych;

- nie potrafi 

dobrać 

właściwego 

słownictwa,

- mimo 

wskazówek 

nauczyciela 

popełnia 

rażące błędy 

słownikowe 

- ma 

niewielki 

zasób 

słownictwa,

- nie unika 

powtórzeń 

wyrazowych

- 

naprowadza-

ny stara się 

dostosować 

słownictwo 

do nadawcy i

sytuacji 

wypowiedzi

- dobiera 

słowa, starając

się unikać 

powtórzeń 

wyrazowych

- na ogół  

dostosowuje 

słownictwo do

nadawcy i 

sytuacji 

mówienia

- mówi 

płynnie, 

- rzadko 

popełnia błędy

stylistyczne,

- dobiera 

słownictwo w 

zależności od 

nadawcy i 

sytuacji 

mówienia

- dobiera 

zróżnicowane 

słownictwo 

(stosuje 

synonimy, 

antonimy, 

związki 

frazeologiczne)

- mówi w 

sposób 

oryginalny, 

ciekawy, 

przemyślany, 

starannie 

dobierając 

słownictwo,

- wzbogaca 

wypowiedź 

cytatami

- używa 

języka 

odbiegającego

od elementar-

nych norm 

gramatycznyc

h

- używa 

języka w 

części 

odbiegająceg

o od norm

- nie popełnia 

rażących 

błędów 

językowych

- popełnia 

nieliczne 

błędy 

językowe

- rozwija 

umiejętności 

językowe,

- sporadycznie 

popełnia błędy 

językowe,

- świadomie 

rozwija 

umiejętności 

językowe,

- nie popełnia 

błędów 

językowych;

- dba o kulturę 

języka,

- dobiera 

właściwe 



- wykazuje się 

dbałością o 

kulturę języka

- dba o kulturę 

języka

cytaty i 

odpowiednio je

wprowadza
- mówi 

niedbale, 

niewyraźnie, 

w sposób 

niezrozumiały

dla odbiorcy

- mówi dość 

niewyraźnie, 

cicho, ale w 

sposób 

zrozumiały 

dla odbiorcy

- stara się 

mówić 

wyraziście tak,

by nawiązać 

kontakt z 

odbiorcą

- mówi 

wyraźnie i 

wyraziście, 

w sposób 

zrozumiały dla

odbiorcy

- mówi głośno,

wyraźnie, z 

odpowiednią 

intonacją, 

barwą głosu, 

we właściwym 

tempie,

- nawiązuje 

kontakt z 

odbiorcą

- potrafi skupić

na sobie uwagę

odbiorcy dzięki

sposobowi 

mówienia

KRYTERIA  PUNKTOWE      

1. Zgodność z tematem                                                0p.-1p.

 2. Kompozycja                                                            0p.-1p. 

3. Samodzielność   wypowiedzi                                  0p.-1p. 

4. Spójność i logiczność                                              0p.-1p. 

5. Poprawność językowa                                             0p.-1p. 

6. Bogactwo słownictwa                                             0p.-1p. 

Punktacja i oceny :

 6p.:   6 (celujący)

 5p.:   5 (bardzo dobry) 

 4p.:   4  (dobry)  

 3p.:   3 (dostateczny)

 2p.:   2 (dopuszczający) 

 1p.:   1 (niedostateczny)

6. Recytacja 

                                                       Kryteria oceniania

Ocena 

niedostateczna

Ocena 

dopuszczająca

Ocena 

dostateczna

Ocena dobra Ocena bardzo 

dobra

Ocena 

celująca
Uczeń:

- nie 

opanował na 

pamięć nawet 

fragmentów 

utworu 

poetyckiego 

lub 

prozatorskieg

o,

- nawet 

z pomocą 

 Uczeń: 

- opanował 

fragmenty 

utworu 

poetyckiego 

lub 

prozatorskieg

o,

- recytuje 

tekst, popełnia

jednak błędy, 

myli niektóre 

Uczeń:

- opanował na 

pamięć utwór 

poetycki lub 

fragmenty 

utworu 

prozatorskieg

o, 

- popełnia 

nieliczne 

błędy,

- często 

Uczeń:

- dobrze 

opanował 

tekst poetycki 

lub fragmenty 

tekstu 

prozatorskieg

o,

- recytuje z 

pamięci, na 

ogół 

właściwie 

Uczeń:

- bardzo 

dobrze 

opanował na 

pamięć wiersz

lub fragment 

prozy,

- recytuje, 

interpretując 

głosowo treść 

utworu,

- pamięta o 

Uczeń:

- wygłasza 

tekst z 

pamięci, 

pamiętając o 

za-sadach 

pięknej 

recytacji,

- recytuje w 

sposób 

ciekawy, 

oryginalny, 



nauczyciela 

nie potrafi 

wygłosić 

tekstu 

słowa, 

zmienia szyk 

wyrazów,

- nie stosuje 

modulacji 

głosu

zapomina o 

modulowaniu 

głosu i o 

wyrazistości 

wymowy

modulując 

głosem i 

pamiętając o 

wyrazistości 

wymowy

wyraźnej i 

wyrazistej 

wymowie

skupiając 

uwagę 

odbiorców,

- bierze udział

w konkursach 

recytatorskich 

i akademiach, 

prezentując 

wysokie 

umiejętności

KRYTERIA  PUNKTOWE

1. Znajomość tekstu (brak błędów – 2p.,do 3 błędów – 1p., bardzo liczne błędy wykluczają przyznawanie  

punktów za kolejne kryteria)                                                                         0p.-2p. 

2. Wyraziste mówienie (uczeń słyszany i rozumiany)                                                          0p.-1p. 

3. Właściwe tempo mówienia, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych                            0p.-1p. 

4. Wyraziste mówienie, głosowa interpretacja tekstu (dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji ukazanej 

w tekście, modulacja głosu, wyrażanie głosem emocji itp.)                                  0p.-2p.                                    

Punktacja i oceny 

6p.:  6 (celujący)

5p.:  5 (bardzo dobry)

4p.:  4 (dobry)

3p.:  3 (dostateczny) 

2p.:  2 (dopuszczający)

1p.:  1 (niedostateczny)

7. Głośne czytanie 

Stopień szkolny                                           Kryteria oceniania

Uczeń: 

celujący

- czyta płynnie, wyraźnie, dbając o poprawną wymowę głosek,

- zachowuje odpowiednie tempo,

- dba o intonację i barwę głosu, wprowadzając właściwą ekspresję,

- poprawnie akcentuje wyrazy i wprowadza pauzy logiczne dla lepszego 

zrozumienia treści przez słuchacza 

bardzo dobry

- czyta płynnie, wyraźnie, dbając o poprawną wymowę głosek,

- zachowuje odpowiednie tempo,

- bardzo rzadko zdarzają mu się pomyłki,

- dba o intonację i barwę głosu

- poprawnie akcentuje wyrazy i wprowadza pauzy logiczne dla lepszego 



zrozumienia treści przez słuchacza

dobry 

- czyta dość płynnie, zaburzenia występują w dłuższych lub nieznanych 

wyrazach,

- nie zawsze zachowuje odpowiednie tempo,

- zdarza mu się zapominać o odpowiedniej intonacji i barwie głosu, które 

oddawałyby emocje przekazywane przez tekst,

- nie zawsze stosuje pauzy logiczne 

dostateczny 

- czyta z błędami, nie zawsze rozumiejąc sens dłuższych zdań,

- rzadko zachowuje odpowiednie tempo czytania,

- często nie zwraca należytej uwagi na intonację i modulację głosu,

- nie zawsze przestrzega zastosowanych w tekście znaków interpunkcyjnych

dopuszczający 

- czyta w bardzo wolnym tempie,

- sylabizuje,

- często nie rozumie przeczytanych fragmentów tekstu; wraca do nich, aby 

zrozumieć sens,

- korzysta ze wskazówek nauczyciela w celu poprawienia techniki czytania 

niedostateczny 

- czyta bardzo wolno, sylabizuje, nie potrafi połączyć sylab w dłuższe 

wyrazy a wyrazów w poprawne zdania,

- zgaduje sens zdań; nie rozumie czytanego tekstu, 

- nie podejmuje prób poprawy techniki czytania mimo pomocy ze strony 

nauczyciela 

KRYTERIA  PUNKTOWE

1. Płynność czytania (do 2 błędów  – 2p., 3-4 błędy – 1p.)                                    0p.-2p. 

2. Właściwe tempo czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych                0p.-1p. 

3. Wyraźne czytanie (uczeń jest słyszany i rozumiany)                                          0p.-1p.

4. Wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście, wyrażanie głosem 

emocji, zaciekawienie tekstem itp.)                                                            0p.-2p. 

Punktacja i oceny 

6p.:  6 (celujący) 

5p.:  5 (bardzo dobry)  

4p.:  4 (dobry) 

3p.:  3 (dostateczny) 

2p.:  2 (dopuszczający)  

1p.:  1 (niedostateczny) 

8. Praca w grupie  (praca zespołowa, realizacja zadań projektu)

Stopień szkolny                                           Kryteria oceniania

Uczeń: 

celujący

- Pracuje z dużym zaangażowaniem, konsekwentnie  i rzetelnie realizując 

przyjęte zadania.

- Wyróżnia się w działaniu, proponuje oryginalne rozwiązania, jest 



pomysłowy.

- Aktywnie słucha kolegów i współpracuje z nimi w celu osiągnięcia jak 

najlepszych efektów: zadaje pytania, udziela wskazówek, wymienia się z 

innymi poglądami, dzieli się wiedzą.

- Mobilizuje do pracy pozostałych członków zespołu.

- Planuje i organizuje pracę grupy.

bardzo dobry
- Bierze aktywny udział w planowaniu działań grupy; w wyznaczonym 

czasie kończy swoją pracę. 

- Angażuje się w pracę zespołu, rzetelnie wykonując zadania.

- Dba o jakość wykonywanej pracy; ma ciekawe pomysły.

- Potrafi współpracować z innymi i motywować ich do działania; liczy się 

ze zdaniem innych.

- Wykazuje się życzliwością w stosunku do kolegów.

dobry 
- Wykonuje swoją pracę w wyznaczonym czasie: przedstawia zgromadzone,

pełne materiały.

- Stosuje zasady komunikowania się w grupie: słucha innych, wymienia się 

spostrzeżeniami, szanuje poglądy koleżanek i kolegów. 

-Współpracuje z innymi członkami zespołu, dążąc do osiągnięcia celu.

- Niekiedy mobilizuje innych uczniów do działania. 

dostateczny 
- Stara się realizować przyjęte zadania, lecz nie zawsze udaje mu się 

zgromadzić wystarczające materiały.

- Zwykle kończy działania w wyznaczonym terminie. 

- W pracy nie wykazuje się zaangażowaniem emocjonalnym. 

- Niekiedy nie skupia się dostatecznie na słuchaniu członków grupy i na 

wymianie wiadomości z innymi.

dopuszczający 
- Swoją pracę wykonuje jedynie w niewielkiej części. Bywa bierny. 

- Czasem nie kończy części działań w wyznaczonym terminie.

- Rzadko stosuje zasady właściwego komunikowania się w grupie. Ma 

problemy z słuchaniem wypowiedzi innych i właściwym reagowaniem na 

odmienne poglądy.

niedostateczny 

- Wykazuje się lekceważeniem zadań i biernością. 

- Nie wykonuje pracy w wyznaczonym terminie. 

- Przeszkadza w działaniach innym członkom zespołu.

- Nie potrafi we właściwy sposób komunikować  się z koleżankami i 

kolegami: reaguje napastliwie na odmienne zdania członków grupy, 

lekceważy innych. 

- Zakłóca pracę zespołu. 
- Praca w grupach jest jedną z form pracy stosowanych w czasie lekcji i nie zawsze podlega ocenie 

wyrażonej stopniem szkolnym. 

- Nauczyciel informuje wcześniej uczniów o działaniach zespołowych, które podsumowane zostaną oceną. 

W takim wypadku ustala szczegółowe kryteria, według których oceni indywidualny wkład pracy każdego 

członka grupy. Uczeń dokona również samooceny. Jego działania oceni także grupa, z którą współpracował.

- Nauczyciel ustala ostateczną ocenę pracy w grupie danego ucznia, biorąc pod uwagę własne obserwacje, 

samoocenę ucznia, jak również ocenę dokonaną przez zespół.



VI  Dodatkowe ustalenia 

1.Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych zgodnie z opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub na podstawie orzeczeń

o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania. Dostosowuje się również 

wymagania edukacyjne wobec ucznia, który został objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

na podstawie rozpoznania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych przez nauczycieli i 

specjalistów.

2. Uczniowie niepiszący sprawdzianów, testów, kartkówek z powodu nieobecności w szkole są zobowiązani 

do napisania ich w ciągu dwóch tygodni po przyjściu do szkoły ( jeśli tego nie zrobią, piszą sprawdzian lub 

kartkówkę na najbliższej lekcji po upływającym terminie).

3. Uczniowie mają możliwość poprawy sprawdzianów, kartkówek i innych form sprawdzania wiedzy w 

ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny. Poprawy można dokonać tylko raz. 

Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika elektronicznego obok pierwszej. Przy klasyfikacji ucznia 

brane są pod uwagę obie oceny. 

Poprawa sprawdzianu, kartkówki i innych form nie odbywa się podczas lekcji, lecz w terminie uzgodnionym

z nauczycielem. 

 4.Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( z wyjątkiem sprawdzianu, 

testu, pracy klasowej, dłuższego pisemnego zadania domowego, zapowiedzianej recytacji ). 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu 

ćwiczeń, brak gotowości do odpowiedzi, a także brak pomocy potrzebnych 

do lekcji, o przyniesienie których prosił nauczyciel.

Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach

i wykonywać ćwiczenia. 

Usprawiedliwione braki zadań domowych odnotowywane są jako „minus” ( - ) z wyjątkiem dłuższych prac 

pisemnych ( brak skutkuje oceną niedostateczną ) .Otrzymanie 5 „minusów” skutkuje  otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

5. Uczeń powinien pracować systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. 

6. Ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną. Wystawiana jest przez nauczyciela na podstawie 

ocen cząstkowych mających określoną wagę.

7. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, jak również udział w konkursach 

przedmiotowych z języka polskiego, mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny 

z przedmiotu.

8. Punkty uzyskane przez ucznia na kartkówkach, testach, sprawdzianach przekładane są na ocenę według 

następujących progów procentowych: 

cel – 100% - 97%

bdb - 96% - 90 %

db – 89 % - 75 %

dst – 74 % - 50 %



dop – 49 % - 30 %

ndst – 29 % - 0 %

9. Do dziennika wpisywane są: 

sprawdziany - kolorem czerwonym z wagą 5, 

kartkówki – kolorem zielonym z wagą 4, 

projekty i konkursy – z wagą 3

pozostałe oceny  za zadanie domowe, aktywność, odpowiedź i inne -kolorem czarnym 

z wagą 2.

10. Nauczyciel jest obowiązany systematycznie oceniać postępy ucznia w nauce.

11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z języka polskiego ustala się w zależności od uzyskanej 

przez ucznia średniej ważonej ze wszystkich ocen bieżących otrzymanych w ciągu całego roku szkolnego 

zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.

VII  Tryb oddawania prac kontrolnych oraz udostępniania ich rodzicom ucznia

      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

• Dłuższe prace pisemne – sprawdziany, testy, karty pracy, wypracowania są sprawdzane, oceniane i 

oddawane uczniom w ciągu dwóch tygodni od czasu ich napisania.

• Kartkówki są oceniane i oddawane uczniom przez nauczyciela do tygodnia od czasu ich napisania. 

• Uczniowi udostępniania jest tylko jego własna sprawdzona i oceniona praca pisemna. Otrzymuje ją 

w czasie lekcji lub w razie potrzeby podczas zajęć pozalekcyjnych. Uczniowi nieobecnemu na 

zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel omawiał sprawdzone i ocenione prace, 

nauczyciel udostępnia pracę na najbliższych zajęciach edukacyjnych, na których będzie obecny.

• Nauczyciel jest zobowiązany rozdać uczniom poprawione i ocenione prace oraz udostępnić je do 

wglądu rodzicom (opiekunom prawnym).

• Uczeń jest zobowiązany do oddania podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) pracy na 

najbliższych zajęciach lekcyjnych, jeżeli zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W pozostałych 

przypadkach do trzech dni. Rodzic (opiekun prawny) może zwrócić pracę osobiście. Nauczyciel 

odnotowuje zwrot pracy.

• W przypadku zagubienia lub niezwrócenia prac pisemnych przez ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; niezwrócenie 

pracy oznacza brak możliwości odwołania się rodzica od oceny ucznia.

• Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace pisemne ucznia przez okres jednego roku.



VIII  System motywacyjny i naprawczy

- Ocena z języka polskiego oprócz funkcji dydaktycznej i społecznej pełni także funkcję motywującą 

(wychowawczą) i uwzględnia zaangażowanie ucznia, jego staranność i wkład pracy. Ocena ma wpływać na 

zainteresowanie ucznia przedmiotem i skłaniać go do brania odpowiedzialności za własny rozwój. 

 - Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uzupełnia i wyrównywania braków poprzez pomoc 

nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńską oraz uczestnictwo w  zajęciach wyrównawczych.

IX  Ogólne kryteria oceniania z języka polskiego w klasach  IV-VIII

OCENĘ CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który:

- opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

-samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania o wysokim stopniu trudności,

-wykazuje się samodzielnością, dojrzałością sądów, aktywnością i pomysłowością w rozwiązywaniu 

problemów,

-posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie jak i 

piśmie,

-czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w 

sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

-bierze udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i osiąga sukcesy,

-tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem kompozycyjnym, językowym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym,

-wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,

-aktywnie pracuje w grupie, przyjmując często rolę lidera,

-wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów oraz 

tworzeniu wypowiedzi. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który: 

-opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

-samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,

-czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi je analizować samodzielnie; 

podejmuje również próby ich interpretacji,

-posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

-bierze udział w konkursach przedmiotowych z języka polskiego,

-redaguje wypowiedzi pisemne w większości poprawne pod względem kompozycji, języka, ortografii i 

interpunkcji,

-aktywnie uczestniczy w lekcjach,

-na poziomie bardzo dobrym wykonuje prace domowe; często realizuje także zadania dodatkowe.

OCENĘ DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który:

-w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

-samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,

-czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie; samodzielnie odnajduje w nich 

informacje,

-w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów kompozycyjnych, językowych, 



ortograficznych i stylistycznych,

-bierze czynny udział w lekcji,

-wykonuje prace domowe, czasem także nadobowiązkowe.

OCENĘ DOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który:

-na poziomie podstawowym opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

-czyta ze zrozumieniem teksty kultury zawarte w podstawie programowej,

-samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; zadania i ćwiczenia trudniejsze wykonuje z pomocą 

nauczyciela,

-odnajduje w tekście informacje podane wprost; rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w 

tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

-posługuje się słownictwem, które wymaga wzbogacania,

-w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, ale nie 

dyskwalifikują one jego pracy,

-wypowiada się krótko, ale jego na ogół w sposób uporządkowany i logiczny,

-stara się uczestniczyć w lekcji,

-wykonuje obowiązkowe ćwiczenia i zadania domowe.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który:

-opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,

-większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje z pomocą nauczyciela,

-czyta ze zrozumieniem łatwe teksty kultury i analizuje je, ale wymaga wskazówek i naprowadzania ze 

strony nauczyciela,

-wypowiada się ustnie i pisemnie, popełniając liczne błędy językowe i kompozycyjne oraz ortograficzne,

-posługuje się ubogim słownictwem, które wymaga uzupełnienia i korekty ze strony nauczyciela,

-wykazuje się niewielką aktywnością w czasie lekcji, ale motywowany przez nauczyciela podejmuje 

wysiłek, aby wykonać polecenia,

-pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do działania,

-stara się wykonać prace domowe, podejmuje próby.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej,

-ma kłopoty z techniką czytania, co uniemożliwia mu rozumienie tekstów,

-nie odnajduje w tekstach informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w

tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

-nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,

-nie angażuje się w pracę grupy,

-nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej (nie czyta lektur, nie wykonuje łatwych ćwiczeń 

w czasie lekcji, ignoruje pomoc nauczyciela),

-zaniedbuje wykonywanie prac domowych.

Pozostałe zasady oceniania reguluje Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszczynie.
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1. WYMAGANIA OGÓLNE:

Uczeń nosi: zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie (w zeszycie są wpisywane

daty i tematy, pełne notatki z lekcji, odrobione zadania domowe, wklejone wszystkie

materiały), klej, nożyczki.

Uczeń powinien: aktywnie uczestniczyć w lekcji, systematycznie przygotowywać się do

lekcji, systematycznie odrabiać zadania domowe.

Uczeń może zgłosić w każdym półroczu dwa nieprzygotowania, w przypadku nieznajomości

materiału z ostatnich trzech lekcji, braku zadania domowego lub braku zeszytu. Kolejne

nieprzygotowanie równoznaczne jest z oceną niedostateczną. Nieprzygotowania nie mogą

dotyczyć sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki, zapowiedzianej odpowiedzi ustnej

oraz zadania domowego podlegającego ocenie. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania

z powodu braku zadania, uczeń ma obowiązek zrobić to zadanie na następne zajęcia.

2. Formy kontroli i oceny osiągnięć oraz kryteria oceniania

a) ustne:

· jednorazowa wypowiedź, dialog, opowiadanie, odpowiadanie na pytania nauczyciela,

aktywność na lekcji;

· poprawność czytania (ocena wymowy, płynności czytania, tempo czytania).

Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę płynność i skuteczność

komunikacji, poprawność fonetyczną (wymowę), dobór słownictwa i poprawność

gramatyczną.

b) pisemne:

· sprawdziany całogodzinne (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone

powtórką) – szczegółowe zagadnienia podawane są do zeszytu i wpisane do dziennika

elektronicznego;

· kartkówki (z 3 ostatnich lekcji kartkówki mogą być niezapowiedziane);

· zadania domowe;

· projekty, plakaty, gazetki i inne dodatkowe formy – wymagania podane do zeszytu oraz

wpisane do dziennika elektronicznego;

· różne formy pisemne (na przykład list, mail, wiadomość, ogłoszenie, zaproszenie,

opowiadanie, opis) – oceniane według kryteriów: słownictwo, poprawność,

spójność/forma, przekazanie informacji podanych w treści;

· karty pracy lub ćwiczenia;

· prowadzenie zeszytu;

· dodatkowe zadania lub ćwiczenia o wyższym stopniu trudności.



3. Kryteria oceny osiągnięć:

Do każdej formy pisemnej i ustnej przyjmuje się skalę procentową zgodnie

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Jedną z form oceny mogą być plusy i minusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, sześć

plusów – celującą, zaś 5 minusów – ocenę niedostateczną.

Minusy nie są przenoszone na drugie półrocze.

4. Zasady i formy poprawiania ocen:

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny jeden raz w terminie wyznaczonym przez

nauczyciela, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie od czasu jej uzyskania. Ocena z poprawy może

zostać ustalona więcej niż o jeden stopień. Ocenę za poprawę dopisuje się do

wcześniejszych tylko w przypadku uzyskania wyższej niż poprzednia, wyróżniając ją

w ustalony sposób w dzienniku elektronicznym. Obie oceny brane są pod uwagę przy

ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. Jeśli uczeń z poprawy otrzymał ocenę równą lub

niższą, w dzienniku elektronicznym zapisuje się „bp” (brak poprawy).

Uczniowie niepiszący sprawdzianów i kartkówek z powodu nieobecności dłuższej niż 5 dni

w szkole są zobowiązani do napisania ich w ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły, jeśli tego

nie zrobią, piszą sprawdzian lub karkówkę na najbliższej lekcji po upływającym terminie.

5. Tryb oddawania prac:

Kartkówki, wypracowania, karty pracy itp. powinny być wklejone w zeszycie.

Sprawdziany omawiane są na lekcji, mogą zostać zabrane do domu – taka informacja

zaznaczona jest w dzienniku. Nieoddanie pracy powoduje brak możliwości odwołania się od

otrzymanej oceny.

Prace kontrolne, typu egzaminy, testy kwalifikacyjne do konkursów itp. przechowywane są

w szkole. Wgląd do tych prac reguluje Statut Szkoły.

I ZASADY OGÓLNE
1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO) nr , Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ora 
z podstawą programową dla drugiego języka obcego II.2. w szkole podstawowej.
2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do WSO nr
w .
3. Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej
nr w odbywa się na podstawie programu nauczania
autorstwa zatwierdzonego do realizacji w szkole
podstawowej.
4. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych
uczniom ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub mających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.
5. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez
nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie
i zasadach oceniania.
6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne
terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów,
obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela
lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.
8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych
lub innych form aktywności.
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne
prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.



II ZASADY OCENIANIA
1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).
3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty
przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:
0–35% – niedostateczny,
36%–49% – dopuszczający,
50%–69% – dostateczny,
70%–84% – dobry,
85%–95% – bardzo dobry,
96%–100% – celujący.
4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu
ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń
jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu
do szkoły.
6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się
w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.
7. Poprawie podlegają wszystkie oceny.
8. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale sprawdzian.
Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując w zeszycie ćwiczeń zadania
powtórzeniowe (Mein Test), ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego
rozdziału (Merk dir die Wörter!) oraz dokonując samooceny.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 NR W PSZCZYNIE
NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR KL. 7
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9. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.
W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej
jedną odpowiedź ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona
i wynika z bieżącej pracy uczniów.
10. Uczeń może zgłosić w 2 razy ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi
ustnej oraz pracy domowej.
11. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu.
Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.
12. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają
ocenę bardzo dobrą.
13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają
na podwyższenie oceny z przedmiotu. Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata
konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego skutkuje otrzymaniem rocznej
oceny celującej z języka niemieckiego.
14. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych,
uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe
wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze.
15. Na ocenę semestralną i końcową składają się:
a) oceny ze sprawdzianów pisemnych,
b) oceny z kartkówek,
c) odpowiedź ustna,
d) praca domowa,
e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji,
f) projekty edukacyjne.
16. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.



17. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia
lub jego opiekuna prawnego.
III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE
OCENY SZKOLNE
Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe,
tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw. podsystemy języka,
czyli gramatykę i słownictwo.
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe
i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają
pracę ucznia na lekcjach.
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność
na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie
zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia,
używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku
trudności z wykonaniem zadania. W związku z tym ustala się następujący zakres
wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny:
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OCENA CELUJĄCA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
w  pełni  rozumie
wszystkie
polecenia  i
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje,
•  rozumie  teksty
słuchane i pisane,
których  słownictwo
i struktury
gramatyczne
wykraczają poza
program nauczania,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa jego
główną  myśl,
sprawnie wyszukuje
szczegółowe
informacje, określa
intencje  autora
tekstu, kontekst
wypowiedzi  oraz
rozróżnia
formalny  i

•  uczeń  tworzy
wypowiedzi
zawierające  bogate
słownictwo
i  zróżnicowane
struktury
gramatyczne,
wykraczające poza
materiał nauczania,
•  nie  popełnia
błędów, które
zakłócają
komunikację,
• swobodnie reaguje
w określonych
sytuacjach:
dokładnie opisuje
ludzi,  przedmioty,
miejsca
i  czynności,
swobodnie
opowiada  o
wydarzeniach
życia codziennego,
szczegółowo
przedstawia fakty
z  teraźniejszości,
dokładnie
opisuje  swoje
upodobania,
wyraża swoje opinie
i uczucia,

• uczeń bez żadnych
trudności
redaguje  dłuższe  i
krótsze teksty
użytkowe,  takie  jak
wiadomość,
opis,  notatka,
pocztówka,
e-mail,  stosując
środki wyrazu
charakterystyczne
dla wymaganej
formy  wypowiedzi
oraz
precyzyjnie
dobierając
słownictwo
pozwalające  na
pełny przekaz
informacji,
• swobodnie reaguje
w formie
pisemnej  w
określonych
sytuacjach:  opisuje
ludzi,
przedmioty, miejsca
i czynności,
opowiada  o
wydarzeniach  z
życia
codziennego,

•  uczeń
bezbłędnie
stosuje
struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania  oraz
wykraczające
poza program,
•  stosuje  w
wypowiedziach
ustnych  i
pisemnych
bogaty
zasób  słów
wykraczający
poza  materiał
nauczania.

• uczeń posiadł wiedzę
i umiejętności
wykraczające  poza
program nauczania
w danej klasie,
•  jest  aktywny  na
zajęciach,
systematyczny  oraz
odrabia wszystkie
zadania domowe,
•  z  prac  klasowych
uzyskuje 96%–100%
punktów  i  rozwiązuje
dodatkowe
zadania  na  ocenę
celującą,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
celujących  i  bardzo
dobrych,
• dokonuje samooceny
i wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika,
poprawianie  błędów,
notatki),
•  współdziała  w
grupie,  np.  w
lekcyjnych



nieformalny styl
wypowiedzi.

przedstawia intencje
i plany
na  przyszłość,
stosując formalny
lub nieformalny styl
wypowiedzi
adekwatnie  do
sytuacji,
•  wypowiedzi  są
płynne,
•  wypowiedzi  są
całkowicie
poprawne
fonetycznie, bez
błędów w wymowie
i intonacji.

przedstawia fakty
z  teraźniejszości,
opisuje swoje
upodobania, wyraża
swoje opinie
i  uczucia,
przedstawia intencje
i  plany  na
przyszłość, stosując
formalny  lub
nieformalny styl
wypowiedzi
adekwatnie
do sytuacji,
•  wypowiedzi
pisemne są zgodne
z  tematem,  bogate
pod względem
treści,  spójne  i
logiczne,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
wykraczające poza
program nauczania,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
tylko  sporadyczne
błędy, które nie
wpływają  na
zrozumienie tekstu,
•  wypowiedzi
pisemne  nie
zawierają
błędów
interpunkcyjnych.

i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych,
•  stosuje  strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia
wyrazów z  kontekstu,
rozumienie
tekstu  zawierającego
nieznane słowa
i  zwroty)  oraz
strategie
kompensacyjne
(np.  opis,  zastąpienie
innym wyrazem)
w  wypadku,  gdy  nie
zna lub nie
pamięta  jakiegoś
wyrazu,
•  ma  świadomość
językową
(np.  podobieństw  i
różnic między
językami),
•  odnosi  sukcesy  w
konkursach
i olimpiadach,
•  zna  kulturę  i
obyczaje krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego
oraz  posiada
świadomość związku
między kulturą własną
i obcą oraz
wrażliwość
międzykulturową.
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OCENA BARDZO DOBRA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
rozumie wszystkie
polecenia  i

•  uczeń  wypowiada
się swobodnie,
stosując  bogaty
zasób słów

•  uczeń  bez
trudności redaguje
dłuższe  i  krótsze
teksty użytkowe,

•  uczeń
bezbłędnie
stosuje
struktury

• uczeń opanował cały
materiał objęty
programem  nauczania
w danej klasie,



wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje,
•  rozumie  teksty
słuchane i pisane
w  mniej  więcej
90%,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa
jego  główną  myśl,
wyszukuje
szczegółowe
informacje, określa
intencje  autora
tekstu, określa
kontekst
wypowiedzi oraz
rozróżnia  formalny
i nieformalny
styl wypowiedzi.

i  struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  bardzo
sporadycznie
popełnia
błędy,  które  nie
zakłócają
komunikacji,
• potrafi nawiązać i
podtrzymać
rozmowę,
•  reaguje  w
określonych
sytuacjach:  opisuje
ludzi,
przedmioty,  miejsca
i czynności,
opowiada  o
wydarzeniach życia
codziennego,
przedstawia fakty
z  teraźniejszości,
opisuje swoje
upodobania,  wyraża
swoje
opinie  i  uczucia,
przedstawia
intencje  i  plany  na
przyszłość,
stosując  formalny
lub nieformalny
styl  wypowiedzi
adekwatnie
do sytuacji,
•  wypowiedzi  są
płynne,
•  wypowiedzi  są
poprawne
fonetycznie,  bez
błędów
w  wymowie  i
intonacji.

takie  jak
wiadomość,  opis,
notatka,
pocztówka,  e-mail,
stosując środki
wyrazu
charakterystyczne
dla
wymaganej  formy
wypowiedzi
oraz  precyzyjnie
dobierając
słownictwo
pozwalające  na
pełny
przekaz informacji,
• swobodnie reaguje
w  formie  pisemnej
w określonych
sytuacjach,
•  wypowiedzi
pisemne są zgodne
z  tematem,  bogate
pod względem
treści,  spójne  i
logiczne,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania,  z
zastosowaniem
formalnego  lub
nieformalnego
stylu  wypowiedzi
adekwatnie
do sytuacji,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
sporadyczne  błędy,
które nie
wpływają  na
zrozumienie tekstu,
•  wypowiedzi
pisemne
zawierają
sporadyczne błędy
interpunkcyjne.

gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania,
•  stosuje  w
wypowiedziach
ustnych  i
pisemnych
bogaty  zasób
słów zawarty
w  programie
nauczania,
•  buduje  spójne
zdania.

•  jest  aktywny  na
zajęciach,
systematyczny  oraz
systematycznie
odrabia  zadania
domowe,
•  z  prac  klasowych
uzyskuje 85%–95%
punktów,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
bardzo dobrych,
• dokonuje samooceny
i wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika,
poprawianie  błędów,
notatki),
•  współdziała  w
grupie,  np.  w
lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych,
•  stosuje  strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia
wyrazów z  kontekstu,
rozumienie
tekstu  zawierającego
nieznane słowa
i  zwroty)  oraz
strategie
kompensacyjne
(np.  opis,  zastąpienie
innym wyrazem)
w  wypadku,  gdy  nie
zna lub nie
pamięta  jakiegoś
wyrazu,
•  ma  świadomość
językową
(np.  podobieństw  i
różnic między
językami),
•  bierze  udział  w
konkursach
i olimpiadach,
•  zna  kulturę  i
obyczaje
krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem



kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego
oraz  posiada
świadomość związku
między kulturą własną
i obcą oraz
wrażliwość
międzykulturową.
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OCENA DOBRA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
rozumie wszystkie
polecenia  i
większość
wypowiedzi
nauczyciela
formułowanych
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje,
•  rozumie  teksty
słuchane i pisane
w  mniej  więcej
75%,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa jego
główną  myśl,
wyszukuje
większość
informacji,  określa
intencje autora,
określa  kontekst
większości
wypowiedzi  oraz
ich styl.

•  uczeń  wypowiada
się, stosując
zasób  słów  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
• popełnia nieliczne
błędy, które nie
zakłócają
komunikacji,
•  reaguje  ustnie  w
prosty
i  zrozumiały
sposób, w typowych
sytuacjach,
•  wypowiedzi  są
płynne przy
niewielkiej  pomocy
nauczyciela,
•  wypowiedzi  są
zgodne z tematem,
•  wypowiedzi  są
zasadniczo
poprawne
fonetycznie
i intonacyjnie.

•  uczeń  redaguje
dłuższe
i  krótsze  teksty
użytkowe,
takie  jak
wiadomość, opis,
notatka,  pocztówka,
e-mail,
stosując  większość
środków
wyrazu
charakterystycznyc
h
dla  wymaganej
formy
wypowiedzi  oraz  z
niewielkimi
niedopatrzeniami
dobierając
słownictwo
pozwalające
na  przekaz
większości
informacji,
•  reaguje  w  formie
prostego tekstu
pisanego  w
typowych
sytuacjach,
•  wypowiedzi
pisemne są zgodne
z tematem, spójne i
logiczne,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
słownictwo  i

•  uczeń
poprawnie
stosuje
większość
struktur
gramatycznych
zawartych
w  programie
nauczania,
•  stosuje  w
wypowiedziach
ustnych  i
pisemnych dość
duży  zasób  słów
zawarty
w  materiale
nauczania,
•  w  większości
sytuacji buduje
spójne zdania.

•  uczeń  opanował
materiał objęty
programem  nauczania
w danej klasie,
•  jest  aktywny  na
zajęciach,
systematyczny  oraz
systematycznie
odrabia  zadania
domowe,
•  z  prac  klasowych
uzyskuje 70%–84%
punktów,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
dobrych,
• dokonuje samooceny
i wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika),
•  współdziała  w
grupie,  np.  w
lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych,
•  stosuje  strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia wyrazów
z kontekstu),
•  zna  podstawowe
informacje na temat



struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
nieliczne  błędy
gramatyczne,
leksykalne,
ortograficzne
i  interpunkcyjne,
które nie
wpływają  na
zrozumienie tekstu.

krajów  z
uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego
oraz  posiada
świadomość związku
między kulturą własną
i obcą oraz
wrażliwość
międzykulturową.
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OCENA DOSTATECZNA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
rozumie dużą część
poleceń
i  niektóre
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane  w
języku niemieckim
i  poprawnie  na  nie
reaguje,
• rozumie ze słuchu
bardzo proste,
krótkie
wypowiedzi,
artykułowane
powoli i wyraźnie,
•  rozumie  teksty
słuchane i pisane
w  mniej  więcej
60%,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa
jego  główną  myśl
oraz wyszukuje
dużą  część
informacji  w
prostych
wypowiedziach.

•  uczeń  wypowiada
się, stosując
pojedyncze  słowa  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  reaguje  ustnie  w
prosty sposób
w  niektórych
sytuacjach,
•  popełnia  błędy
świadczące
o  niepełnym
opanowaniu struktur
leksykalnych  i
gramatycznych,
co  czasami  zakłóca
komunikację,
•  wypowiedzi  są  w
większości
zgodne z tematem,
•  wypowiedzi  są
zrozumiałe
pomimo  błędów  w
wymowie
niektórych wyrazów
i w intonacji.

•  uczeń  redaguje
krótsze
teksty  użytkowe,
takie jak
pocztówka,  e-mail,
stosując
tylko część środków
wyrazu
charakterystycznyc
h
dla  wymaganej
formy
wypowiedzi  oraz  z
większymi
niedopatrzeniami
dobierając
słownictwo
pozwalające
na przekaz jedynie
najważniejszych
informacji,
•  reaguje  w prostej
formie pisemnej
w  niektórych
sytuacjach,
•  wypowiedzi
pisemne są
w  większości
zgodne z tematem,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają

•  uczeń
poprawnie
stosuje
tylko  niektóre
proste
struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania,
•  stosuje
niewielki zasób
słów  zawarty  w
programie
nauczania,
•  buduje  proste
zdania,
•  sporadycznie
buduje spójne
zdania.

•  uczeń  opanował
materiał objęty
programem  nauczania
w danej klasie
na  poziomie
podstawowym,
•  w  miarę
systematycznie
uczestniczy
w  zajęciach,  ale  nie
zawsze odrabia
zadania domowe,
•  z  prac  klasowych
uzyskuje 50%–69%
punktów,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
dostatecznych,
•  współdziała  w
grupie,  np.  w
lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych,
•  zna  najważniejsze
informacje
na  temat  krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego.



proste  słownictwo i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
błędy  gramatyczne,
ortograficzne
i  interpunkcyjne,
które częściowo
utrudniają
zrozumienie tekstu,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  powtórzenia
leksykalne
i mało urozmaicone
struktury
gramatyczne  oraz
składniowe.
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
rozumie  tylko
nieliczne
polecenia  i
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i  nie
zawsze
poprawnie  na  nie
reaguje,
•  rozumie  teksty
słuchane i pisane
w  mniej  więcej
40%,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu wyszukuje
tylko  niektóre
informacje
w  prostych

•  uczeń wypowiada
się, stosując
pojedyncze  słowa  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  popełnia  liczne
błędy świadczące
o  nieznajomości
struktur
leksykalnych  i
gramatycznych,
co  zakłóca
komunikację,
•  wypowiedzi  są
niepoprawne
fonetycznie.

•  uczeń  w  sposób
bardzo
uproszczony
redaguje
krótsze  teksty
użytkowe, nie
stosując  środków
wyrazu
charakterystycznyc
h dla
wymaganej  formy
wypowiedzi
oraz  niewłaściwie
dobierając
słownictwo
pozwalające
na  przekaz  jedynie
niewielkiej
ilości informacji,
•  wypowiedzi
pisemne są tylko
częściowo zgodne z
tematem,
•  wypowiedzi

•  uczeń  nie
stosuje
poprawnie
struktur
gramatycznych
zawartych  w
programie
nauczania,
•  stosuje  bardzo
niewielki
zasób  słów
zawarty
w  programie
nauczania,
•  buduje  proste
zdania, które
nie są spójne,
•  dobór
słownictwa  nie
zawsze
odpowiada
tematowi.

•  uczeń  nie  opanował
materiału
objętego  programem
nauczania
w  danej  klasie  na
poziomie
podstawowym,
•  nie  uczestniczy
systematycznie
ani  aktywnie  w
zajęciach i tylko
sporadycznie  odrabia
zadania
domowe,
•  z  prac  klasowych
uzyskuje 36%–49%
punktów,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
dopuszczających,
•  zna  tylko  niektóre
informacje
na  temat  krajów
niemieckojęzycznych



wypowiedziach,
•  rozumie  ogólny
sens tylko
niektórych  tekstów
słuchanych
bądź pisanych.

pisemne zawierają
ubogie słownictwo i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  błędy
gramatyczne,
ortograficzne  i
interpunkcyjne,
które  w  znacznej
mierze zakłócają
zrozumienie tekstu.

i potrafi porównać je z
tradycjami
własnego kraju.
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OCENA NIEDOSTATECZNA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

• uczeń
w  większości  nie
rozumie
poleceń  i
wypowiedzi
nauczyciela
formułowanych  w
języku
niemieckim,
•  nie  rozumie
tekstów słuchanych
i pisanych nawet w
30%,
•  na  bazie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu nie potrafi
wyszukać
potrzebnych
informacji,
•  nie  rozumie
ogólnego sensu
prostych  tekstów
słuchanych bądź
pisanych.

•  uczeń  nie  potrafi
wypowiedzieć
się  na  określony
temat ani
odpowiedzieć  na
bardzo proste
pytania nauczyciela,
•  popełnia  liczne
błędy, które
uniemożliwiają
komunikację,
•  wymowa  i
intonacja
uniemożliwiają
zrozumienie.

•  uczeń  nie
opanował zasad
redagowania
tekstów
użytkowych,
•  wypowiedzi
pisemne nie są
zgodne z tematem,
•  wypowiedzi
pisemne  nie
zawierają
podstawowego
słownictwa
ani  struktur
gramatycznych
zawartych  w
programie
nauczania,
•  wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  błędy
gramatyczne,
ortograficzne  i
interpunkcyjne,
które
uniemożliwiają
zrozumienie
tekstu,
•  wypowiedzi  są
chaotyczne,

•  uczeń  nie
stosuje
poprawnie
struktur
gramatycznych
zawartych  w
programie
nauczania,  co
świadczy o ich
nieznajomości,
•  stosuje
pojedyncze
słowa,
co  uniemożliwia
komunikację,
•  nie  buduje
spójnych zdań,
•  zasób
słownictwa  jest
bardzo
ubogi  i  nie
zawsze zgodny
z tematem.

•  uczeń  nie  opanował
materiału
objętego  programem
nauczania
w  danej  klasie  na
poziomie
podstawowym,
•  nie  uczestniczy
systematycznie ani
aktywnie w zajęciach i
nie odrabia prac
domowych,
• z prac klasowych nie
uzyskuje nawet
36% punktów,
•  uzyskał  większość
ocen cząstkowych
niedostatecznych,
•  nie  opanował
najbardziej
podstawowych
informacji na temat
krajów
niemieckojęzycznych.



niespójne,
•  uczeń  nie  potrafi
zbudować
prostego zdania.
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I ZASADY OGÓLNE
1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania (WSO) nr , Rozporzą-
dzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
z podstawą programową dla drugiego języka obcego II.2. w szkole podstawowej.
2. Niniejszy dokument stanowi załącznik do WSO nr
w .
3. Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej
nr w odbywa się na podstawie programu nauczania
autorstwa zatwierdzonego do realizacji w szkole
podstawowej.
4. Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych
uczniom ze specyficznymi problemami w uczeniu się lub mających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach.
5. Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez
nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz o sposobie
i zasadach oceniania.
6. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych (prac klasowych) oraz ich dokładne
terminy będą podawane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) i ustne odpowiedzi uczniów,
obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie omówione przez nauczyciela
lekcje), mogą być przeprowadzane na bieżąco, bez wcześniejszej zapowiedzi.
8. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych
lub innych form aktywności.
9. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne
prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od momentu ich przeprowadzenia.
II ZASADY OCENIANIA
1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1–6).
3. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty
przeliczane na oceny zgodnie z poniższą skalą procentową:
0–35% – niedostateczny,
36%–49% – dopuszczający,
50%–69% – dostateczny,
70%–84% – dobry,
85%–95% – bardzo dobry,
96%–100% – celujący.
4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu
ćwiczeń uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.
5. W przypadku co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności uczeń
jest zobowiązany do nadrobienia zaległości w ciągu 7 dni od dnia powrotu
do szkoły.
6. Poprawa sprawdzianów pisemnych jest dobrowolna i powinna odbywać się
w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny.
7. Poprawie podlegają wszystkie oceny.
8. Nauczyciel przewiduje po każdym kolejno omówionym rozdziale sprawdzian.
Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu, wykonując w Zeszycie ćwiczeń zadania
powtórzeniowe (Mein Test), ćwiczenia utrwalające słownictwo aktywne z danego



rozdziału (Merk dir die Wörter!) oraz dokonując samooceny.
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W NR W
NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8
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9. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe.
W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej trzy sprawdziany i co najmniej
jedną odpowiedź ustną. Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona
i wynika z bieżącej pracy uczniów.
10. Uczeń może zgłosić w 2 razy ciągu semestru nieprzygotowanie do odpowiedzi
ustnej oraz pracy domowej.
11. Z powodów losowych uczeń może być zwolniony z pisania sprawdzianu.
Termin zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem.
12. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plus. Trzy plusy dają
ocenę bardzo dobrą.
13. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych wpływają
na podwyższenie oceny z przedmiotu. Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata
konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego skutkuje otrzymaniem rocznej
oceny celującej z języka niemieckiego.
14. O ocenie śródrocznej i rocznej decydują hierarchia ważności ocen cząstkowych,
uwzględniających wiedzę i obowiązujące formy aktywności oraz terminowe
wywiązywanie się ucznia z wykonywania zadawanych prac w danym semestrze.
15. Na ocenę semestralną i końcową składają się:
a) oceny ze sprawdzianów pisemnych,
b) oceny z kartkówek,
c) odpowiedź ustna,
d) praca domowa,
e) aktywność, praca w grupie, przygotowanie do lekcji,
f) projekty edukacyjne.
16. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
17. Wszystkie oceny uczniów są rejestrowane i motywowane na prośbę ucznia
lub jego opiekuna prawnego.
III ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE
OCENY SZKOLNE
Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności
językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw.
podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo.
Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww. sprawności językowe
i podsystemy języka, wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają
pracę ucznia na lekcjach.
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność
na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie
zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia,
używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pomoc koleżeńską w przypadku
trudności z wykonaniem zadania. W związku z tym ustala się następujący zakres
wiadomości, umiejętności i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny:
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OCENA CELUJĄCA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA  I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI



CZYTANEGO 

•

uczeń  w  pełni
rozumie
wszystkie
polecenia  oraz
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje
•
rozumie  teksty
słuchane  i
pisane,
których
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
wykraczają poza
program
nauczania
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu  określa
jego
główną  myśl,
sprawnie
wyszukuje
szczegółowe
informacje,
określa
intencje  autora
tekstu, kontekst
wypowiedzi  oraz
rozróżnia
formalny  i
nieformalny styl
wypowiedzi

•
uczeń  tworzy
wypowiedzi
zawierające
bogate
słownictwo
i  zróżnicowane
struktury
gramatyczne,
wykraczające
poza
materiał
nauczania
•  nie
popełnia błędów,
które
zakłócają
komunikację
•
swobodnie
reaguje  w
określonych
sytuacjach:
dokładnie
opisuje
ludzi,
przedmioty,
miejsca
i  czynności,
swobodnie
opowiada  o
wydarzeniach  z
życia
codziennego,
szczegółowo
przedstawia
fakty  z
teraźniejszości
i  przeszłości,
przedstawia
intencje
i  plany  na
przyszłość,
dokładnie
opisuje  swoje
upodobania,
wyraża
opinie i uczucia,
przedstawia
intencje  i  plany
na przyszłość,
stosując
formalny  lub
nieformalny
styl  wypowiedzi

•
uczeń  bez
żadnych
trudności
redaguje  dłuższe
i krótsze teksty
użytkowe,  takie
jak wiadomość,
opis,  notatka,
pocztówka,  e-
mail,
SMS,  wpis  na
blogu,
zaproszenie,
życzenia,
stosując  środki
wyrazu
charakterystyczn
e dla wymaganej
formy
wypowiedzi oraz
precyzyjnie
dobierając
słownictwo
pozwalające  na
pełny przekaz
informacji
•
swobodnie
reaguje w formie
pisemnej  w
określonych
sytuacjach:
opisuje ludzi,
przedmioty,
miejsca  i
czynności,
opowiada  o
wydarzeniach  z
życia
codziennego,
przedstawia
fakty
z  teraźniejszości
i przeszłości,
przedstawia
intencje i plany
na  przyszłość,
opisuje swoje
upodobania,
wyraża opinie
i  uczucia,
przedstawia
intencje
i  plany  na

•  uczeń
bezbłędnie stosuje
struktury gramatyczne
zawarte w programie
nauczania  oraz
wykraczające
poza program
•  w
wypowiedziach ustnych
i pisemnych stosuje bogaty
zasób słów wykraczający
poza materiał nauczania

•  uczeń
posiadł  wiedzę  i
umiejętności
wykraczające  poza
program nauczania
w danej klasie
•  jest
aktywny na zajęciach,
systematyczny  oraz
odrabia wszystkie
zadania domowe
•  z  prac
klasowych  uzyskuje
96–100%
punktów  i  rozwiązuje
dodatkowe
zadania  na  ocenę
celującą
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych
celujących  i  bardzo
dobrych
•  dokonuje
samooceny  i
wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika,
poprawianie  błędów,
notatki)
•
współdziała  w grupie,
np. w lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych
•  stosuje
strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia
wyrazów  z  kontekstu,
rozumienie
tekstu  zawierającego
nieznane słowa
i zwroty) oraz strategie
kompensacyjne
(np.  opis,  zastąpienie
innym wyrazem),
gdy  nie  zna  lub  nie
pamięta jakiegoś
wyrazu



adekwatnie
do sytuacji
•
wypowiedzi  są
płynne
•
wypowiedzi  są
całkowicie
poprawne
fonetycznie, bez
błędów  w
wymowie  i
intonacji

przyszłość,
stosując
formalny  lub
nieformalny
styl  wypowiedzi
adekwatnie
do sytuacji
•
wypowiedzi
pisemne  są
zgodne
z  tematem,
bogate  pod
względem
treści,  spójne  i
logiczne
•
wypowiedzi
pisemne
zawierają
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
wykraczające
poza
program
nauczania
•
wypowiedzi
pisemne
zawierają
tylko
sporadyczne
błędy, które nie
wpływają  na
zrozumienie
tekstu
•
wypowiedzi
pisemne  nie
zawierają
błędów
interpunkcyjnych

•  ma
świadomość językową
(np.  podobieństw  i
różnic między
językami)
•  odnosi
sukcesy w konkursach
i olimpiadach
•  zna
kulturę i obyczaje
krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego,
ma  świadomość
związku między
kulturą  własną  i  obcą
oraz wrażliwość
międzykulturową
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OCENA BARDZO DOBRA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

•
 uczeń

•  uczeń
wypowiada  się
swobodnie,

•  uczeń
bez  trudności
redaguje

•
uczeń  bezbłędnie
stosuje

•  uczeń
opanował  cały
materiał objęty



rozumie wszystkie
polecenia  oraz
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje
•
rozumie  teksty
słuchane i pisane
w mniej więcej 90%
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa
jego  główną  myśl,
wyszukuje
szczegółowe
informacje, określa
intencje  autora
tekstu, określa
kontekst
wypowiedzi oraz
rozróżnia formalny i
nieformalny
styl wypowiedzi

stosując  bogaty
zasób słów
i  struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•  bardzo
sporadycznie
popełnia
błędy,  które  nie
zakłócają
komunikacji
•  potrafi
nawiązać  i
podtrzymać
rozmowę
•
reaguje  w
określonych
sytuacjach:
opisuje  ludzi,
przedmioty,
miejsca i czynności,
opowiada
o  wydarzeniach  z
życia
codziennego,
przedstawia fakty
z  teraźniejszości  i
przeszłości,
przedstawia intencje
i plany
na  przyszłość,
opisuje swoje
upodobania, wyraża
opinie
i  uczucia,
przedstawia intencje
i  plany  na
przyszłość, stosując
formalny  lub
nieformalny
styl  wypowiedzi
adekwatnie
do sytuacji
•
wypowiedzi  są
płynne
•
wypowiedzi  są
poprawne
fonetycznie,  bez
błędów
w  wymowie  i
intonacji

dłuższe  i  krótsze
teksty użytkowe,
takie  jak
wiadomość, opis,
notatka,  pocztówka,
e-mail, SMS,
wpis  na  blogu,
zaproszenie,
życzenia,  stosując
środki wyrazu
charakterystyczne
dla wymaganej
formy  wypowiedzi
oraz
precyzyjnie
dobierając
słownictwo
pozwalające  na
pełny przekaz
informacji
•
swobodnie  reaguje
w formie
pisemnej  w
określonych
sytuacjach
•
wypowiedzi
pisemne są zgodne
z  tematem,  bogate
pod względem
treści,  spójne  i
logiczne
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania,  uczeń
stosuje formalny
lub nieformalny styl
wypowiedzi
adekwatnie  do
sytuacji
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
sporadyczne  błędy,
które nie
wpływają  na
zrozumienie tekstu
•
wypowiedzi
pisemne zawierają

struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania
•  w
wypowiedziach
ustnych
i  pisemnych
stosuje
bogaty  zasób
słów zawarty
w  programie
nauczania
•
buduje  spójne
zdania

programem  nauczania
w danej klasie
•  jest
aktywny na zajęciach,
systematyczny  oraz
systematycznie
odrabia  zadania
domowe
•  z  prac
klasowych  uzyskuje
85–95%
punktów
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych
bardzo dobrych
•  dokonuje
samooceny  i
wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika,
poprawianie  błędów,
notatki)
•
współdziała  w grupie,
np. w lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych
•  stosuje
strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia
wyrazów  z  kontekstu,
rozumienie
tekstu  zawierającego
nieznane słowa
i zwroty) oraz strategie
kompensacyjne
(np.  opis,  zastąpienie
innym wyrazem),
jeśli  nie  zna  lub  nie
pamięta jakiegoś
wyrazu
•  ma
świadomość językową
(np.  podobieństw  i
różnic między
językami)
•  bierze
udział w konkursach
i olimpiadach
•  zna



sporadyczne  błędy
interpunkcyjne

kulturę i obyczaje
krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego,
ma  świadomość
związku między
kulturą  własną  i  obcą
oraz wrażliwość
międzykulturową

© Nowa Era Sp. z o.o., 2018 Materiały do kopiowania

OCENA DOBRA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

•
 uczeń

rozumie wszystkie
polecenia  oraz
większość
wypowiedzi
nauczyciela
formułowanych  w
języku
niemieckim  i
poprawnie na nie
reaguje
•
rozumie  teksty
słuchane i pisane
w mniej więcej 75%
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa jego
główną  myśl,
wyszukuje
większość
informacji,  określa
intencje autora,
określa  kontekst
większości
wypowiedzi  oraz
ich styl

•  uczeń
wypowiada  się,
stosując
zasób  słów  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
popełnia  nieliczne
błędy, które nie
zakłócają
komunikacji
•
reaguje  ustnie  w
prosty
i zrozumiały sposób
w typowych
sytuacjach
•
wypowiedzi  są
płynne przy
niewielkiej  pomocy
nauczyciela
•
wypowiedzi  są
zgodne z tematem
•
wypowiedzi  są
zasadniczo
poprawne
fonetycznie

•  uczeń
redaguje  dłuższe  i
krótsze
teksty  użytkowe,
takie jak
wiadomość,  opis,
notatka,
pocztówka,  e-mail,
SMS, wpis
na  blogu,
zaproszenie,
życzenia,
stosując  większość
środków
wyrazu
charakterystycznyc
h
dla  wymaganej
formy
wypowiedzi  oraz  z
niewielkimi
niedopatrzeniami
dobierając
słownictwo
pozwalające
na  przekaz
większości
informacji
•
reaguje  w  formie
prostego tekstu
pisanego  w
typowych

•
uczeń  poprawnie
stosuje
większość
struktur
gramatycznych
zawartych
w  programie
nauczania
•  w
wypowiedziach
ustnych
i  pisemnych
stosuje dość
duży  zasób  słów
zawarty
w  materiale
nauczania
•  w
większości
sytuacji buduje
spójne zdania

•  uczeń
opanował  materiał
objęty
programem  nauczania
w danej klasie
•  jest
aktywny na zajęciach,
systematyczny  oraz
systematycznie
odrabia  zadania
domowe
•  z  prac
klasowych  uzyskuje
70–84%
punktów
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych
dobrych
•  dokonuje
samooceny  i
wykorzystuje
techniki  samodzielnej
pracy nad
językiem  (np.
korzystanie  ze
słownika)
•
współdziała  w grupie,
np. w lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych



i intonacyjnie sytuacjach
•
wypowiedzi
pisemne są zgodne
z tematem, spójne i
logiczne
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
słownictwo  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
nieliczne  błędy
gramatyczne,
leksykalne,
ortograficzne
i  interpunkcyjne,
które nie
wpływają  na
zrozumienie tekstu

•  stosuje
strategie
komunikacyjne
(np.  domyślanie  się
znaczenia wyrazów
z kontekstu)
•  zna
podstawowe
informacje na temat
krajów  z
uwzględnieniem
kontekstu
lokalnego,
europejskiego  i
globalnego,
ma  świadomość
związku między
kulturą  własną  i  obcą
oraz wrażliwość
międzykulturową

© Nowa Era Sp. z o.o., 2018 Materiały do kopiowania

OCENA DOSTATECZNA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

•
 uczeń

rozumie dużą część
poleceń  oraz
niektóre
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i
poprawnie
na nie reaguje
•
rozumie  ze  słuchu
bardzo proste,
krótkie wypowiedzi,
artykułowane
powoli i wyraźnie
•

•  uczeń
wypowiada  się,
stosując
pojedyncze  słowa  i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
reaguje  ustnie  w
prosty sposób
w  niektórych
sytuacjach
•
popełnia  błędy
świadczące
o  niepełnym
opanowaniu
struktur

•  uczeń
redaguje krótsze
teksty  użytkowe,
takie jak
pocztówka,  e-mail,
SMS, wpis
na  blogu,
zaproszenie,
życzenia,
stosując tylko część
środków
wyrazu
charakterystycznyc
h
dla  wymaganej
formy
wypowiedzi  oraz  z
większymi
niedopatrzeniami
dobierając

•
uczeń  poprawnie
stosuje
tylko  niektóre
proste
struktury
gramatyczne
zawarte  w
programie
nauczania
•
stosuje  niewielki
zasób
słów  zawarty  w
programie
nauczania
•
buduje  proste
zdania
•

•  uczeń
opanował  materiał
objęty
programem  nauczania
w danej klasie
na  poziomie
podstawowym
•  w  miarę
systematycznie
uczestniczy
w  zajęciach,  ale  nie
zawsze odrabia
zadania domowe
•  z  prac
klasowych  uzyskuje
50–69%
punktów
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych



rozumie  teksty
słuchane i pisane
w mniej więcej 60%
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu określa
jego  główną  myśl
oraz wyszukuje
dużą  część
informacji  w
prostych
wypowiedziach

leksykalnych  i
gramatycznych, co
czasami  zakłóca
komunikację
•
wypowiedzi  są  w
większości
zgodne z tematem
•
wypowiedzi  są
zrozumiałe
pomimo  błędów  w
wymowie
niektórych wyrazów
i w intonacji

słownictwo
pozwalające
na przekaz jedynie
najważniejszych
informacji
•
reaguje  w  prostej
formie pisemnej
w  niektórych
sytuacjach
•
wypowiedzi
pisemne są
w  większości
zgodne z tematem
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
proste słownictwo i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
błędy  gramatyczne,
ortograficzne
i  interpunkcyjne,
które częściowo
utrudniają
zrozumienie tekstu
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  powtórzenia
leksykalne
i mało urozmaicone
struktury
gramatyczne  oraz
składniowe

sporadycznie
buduje spójne
zdania

dostatecznych
•
współdziała  w grupie,
np. w lekcyjnych
i  pozalekcyjnych
językowych pracach
projektowych
•  zna
najważniejsze
informacje
na  temat  krajów
niemieckojęzycznych
z  uwzględnieniem
kontekstu lokalnego
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

•
 uczeń

rozumie  tylko

•  uczeń
wypowiada  się,
stosując
pojedyncze  słowa  i

•  uczeń
w sposób bardzo
uproszczony
redaguje

•
uczeń nie stosuje
poprawnie
struktur

•  uczeń nie
opanował materiału
objętego  programem
nauczania



nieliczne
polecenia  oraz
wypowiedzi
nauczyciela
formułowane
w  języku
niemieckim  i  nie
zawsze
poprawnie  na  nie
reaguje
•
rozumie  teksty
słuchane i pisane
w mniej więcej 40%
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu wyszukuje
tylko  niektóre
informacje
w  prostych
wypowiedziach
•
rozumie  ogólny
sens tylko
niektórych  tekstów
słuchanych
bądź pisanych

struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
popełnia  liczne
błędy świadczące
o  nieznajomości
struktur
leksykalnych  i
gramatycznych, co
zakłóca
komunikację
•
wypowiedzi  są
niepoprawne
fonetycznie

krótsze  teksty
użytkowe, nie
stosując  środków
wyrazu
charakterystycznyc
h dla
wymaganej  formy
wypowiedzi
oraz  niewłaściwie
dobierając
słownictwo
pozwalające
na  przekaz  jedynie
niewielkiej
ilości informacji
•
wypowiedzi
pisemne są tylko
częściowo zgodne z
tematem
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
ubogie słownictwo i
struktury
gramatyczne
zawarte
w  programie
nauczania
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  błędy
gramatyczne,
ortograficzne  i
interpunkcyjne,
które  w  znacznej
mierze zakłócają
zrozumienie tekstu

gramatycznych
zawartych  w
programie
nauczania
•
stosuje  bardzo
niewielki
zasób  słów
zawarty
w  programie
nauczania
•
buduje  proste
zdania, które
nie są spójne
•
dobór słownictwa
nie zawsze
odpowiada
tematowi

w  danej  klasie  na
poziomie
podstawowym
•  nie
uczestniczy
systematycznie
ani  aktywnie  w
zajęciach i tylko
sporadycznie  odrabia
zadania domowe
•  z  prac
klasowych  uzyskuje
36–49%
punktów
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych
dopuszczających
•  zna tylko
niektóre informacje na
temat
krajów
niemieckojęzycznych i
potrafi
porównać  je  z
tradycjami własnego
kraju
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OCENA NIEDOSTATECZNA

ROZUMIENIE
TEKSTU
SŁUCHANEGO/
CZYTANEGO 

SPRAWNOŚĆ
MÓWIENIA 

SPRAWNOŚĆ
PISANIA 

GRAMATYKA I
SŁOWNICTWO 

INNE
UMIEJĘTNOŚCI  I
FORMY
AKTYWNOŚCI

•
 uczeń

w  większości  nie
rozumie
poleceń  ani
wypowiedzi

•  uczeń
nie  potrafi
wypowiedzieć
się  na  określony
temat ani
odpowiedzieć  na
bardzo proste

•  uczeń
nie opanował zasad
redagowania
tekstów
użytkowych
•
wypowiedzi

•
uczeń nie stosuje
poprawnie
struktur
gramatycznych
zawartych  w
programie

•  uczeń nie
opanował materiału
objętego  programem
nauczania
w  danej  klasie  na
poziomie
podstawowym



nauczyciela
formułowanych
w  języku
niemieckim
•  nie
rozumie  tekstów
słuchanych
i pisanych nawet w
30%
•  na
podstawie
wysłuchanego/
przeczytanego
tekstu nie potrafi
wyszukać
potrzebnych
informacji
•  nie
rozumie  ogólnego
sensu
prostych  tekstów
słuchanych bądź
pisanych

pytania nauczyciela
•
popełnia  liczne
błędy, które
uniemożliwiają
komunikację
•  jego
wymowa i intonacja
uniemożliwiają
zrozumienie

pisemne nie są
zgodne z tematem
•
wypowiedzi
pisemne  nie
zawierają
podstawowego
słownictwa
ani  struktur
gramatycznych
zawartych  w
programie
nauczania
•
wypowiedzi
pisemne zawierają
liczne  błędy
gramatyczne,
ortograficzne  i
interpunkcyjne,
które
uniemożliwiają
zrozumienie
tekstu
•
wypowiedzi  są
chaotyczne,
niespójne
•  uczeń
nie  potrafi
zbudować
prostego zdania

nauczania,  co
świadczy o ich
nieznajomości
•
stosuje
pojedyncze
słowa, co
uniemożliwia
komunikację
•  nie
buduje  spójnych
zdań
•
zasób słownictwa
jest bardzo
ubogi  i  nie
zawsze zgodny
z tematem

•  nie
uczestniczy
systematycznie
i aktywnie w zajęciach
ani nie odrabia
prac domowych
•  z  prac
klasowych  nie
uzyskuje nawet
36% punktów
•  uzyskał
większość  ocen
cząstkowych
niedostatecznych
•  nie
opanował najbardziej
podstawowych
informacji na temat
krajów
niemieckojęzycznych



Przedmiotowe Zasady Oceniania

Historia

Klasy 4-8

1.Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania: zeszytu, podręcznika, ćwiczeń, skoroszytu. 

2.Każdy uczeń oceniany jest za zdobytą wiedzę, umiejętności, systematyczność, aktywność.

3. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.

4. Formy sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia:

    - testy (sprawdziany)– po zakończeniu każdego działu,

    - odpowiedź ustna,

    - kartkówki,

    - wypowiedzi pisemne,

    - aktywność,

    - praca na lekcji,

    - praca z mapą,

    - dramy, scenki, 

    - prace manualne (m.in. prace przestrzenne, plakaty, albumy)

    - prezentacje multimedialne.

5. W semestrze uczeń może być 2 razy nieprzygotowany. ( w klasie IV raz)

6. Za pracę na lekcji lub zadanie domowe uczeń może otrzymać także „plus” lub „minus”. Trzy „plusy” 

skutkują otrzymaniem oceny bardzo dobrej, a trzy „minusy” – oceny niedostatecznej. Bilans plusów i 

minusów zeruje się na koniec semestru. 

7. Na początku roku uczeń zostanie ustnie zapoznany z ogólnymi wymaganiami, zaś wymagania  

szczegółowe   będą udostępnione w  bibliotece szkolnej.

8.Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków notatek w zeszycie i ćwiczeniach spowodowanych 

nieobecnością w szkole.

9.Uczeń niepiszący sprawdzianów z powodu nieobecności w szkole jest zobowiązany do napisania ich w 

ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły. Jeśli tego nie zrobi, pisze sprawdzian lub kartkówkę na najbliższej 

lekcji po upłynięciu ww. terminu.

10.Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania pracy 

pisemnej. Poprawy można dokonać tylko raz.

11.Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika elektronicznego obok pierwszej. W przypadku uzyskania 

z poprawy oceny niższej lub równej wpisuje się skrót „bp” ( brak poprawy).

12.Nauczyciel  podaje  uczniom  zakres  materiału  na  tydzień  przed  planowanym  sprawdzianem w  

formie NACOBEZU lub udostępnia  w szkolnej bibliotece.

13.Nauczyciel sprawdza i ocenia sprawdziany uczniów w terminie 14 dni od daty napisania prac przez 

uczniów, zaś kartkówki w terminie 3-7 dni.

14.Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez żadnych konsekwencji. Przez 

nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, o przyniesienie których prosił nauczyciel).

15.Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.

16.Niezgłoszony brak zadania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

17. Ocena semestralna/ końcowa nie jest średnią arytmetyczną, wystawiana jest na podstawie ocen 

cząstkowych.

18.Systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach ma wpływ na ocenę z 

przedmiotu.

19.Procentowa skala oceniania prac pisemnych oraz wagi ocen zgodnie z zapisami Statutu.

20. Prace uczniów są udostępniane do wglądu dla rodziców i uczniów.



21. Kryteria oceniania.

• ocena celująca 

 Uczeń opanował program nauczania, samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, dokonać ich selekcji i 

ocenić je. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się 

wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. W myśleniu historycznym wykorzystuje wiedzę z 

innych , pokrewnych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy 

historyczne. Brał aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. Uczestniczył w konkursach.

• ocena bardzo dobra

 Uczeń w stopniu wyczerpującym  opanował materiał programowy. Samodzielnie potrafi interpretować 

wydarzenia. Wykorzystuje różne źródła wiedzy. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Łączy wiedzę z 

różnych przedmiotów. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.

• ocena dobra

 Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie 

rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Myśli przyczynowo- skutkowo. Wykazuje się 

aktywnością na lekcjach.

• ocena dostateczna

Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć 

najważniejsze zagadnienia. Nie potrafi łączyć wydarzeń historycznych w logiczne ciągi. Podejmuje próby 

wykonania zadań. Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna. 

 • ocena dopuszczająca 

Uczeń ma duże braki w wiedzy. Jego postawa na lekcjach jest bierna ale wykazuje chęci do współpracy i 

odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia. Stosuje 

podstawowe umiejętności. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji.

• ocena niedostateczna 

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy 

pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje się brakiem 

systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

22. Możliwość podniesienia oceny śródrocznej.

Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w lekcjach, otrzymywać oceny wyższe niż w pierwszym semestrze. 

Szczegóły ustalane są wspólnie z nauczycielem.

23. Procedury osiągania celów kształcenia. 

strategie, metody, formy kształcenia

W czasie lekcji stosowane są różnorodne strategie i metody edukacyjne oraz techniki zdobywania wiedzy 

np.: nauczanie problemowe (burza mózgów, drzewko decyzyjne, metaplan), rozmowa nauczająca, dyskusja, 

metody symulacyjne, samodzielna praca uczniów różnymi środkami dydaktycznymi, gry dydaktyczne, 

spotkania, wywiady, dramy, debaty, metoda projektu.

środki kształcenia

Realizacja treści kształcenia wymaga stosowania różnorodnych środków dydaktycznych, które dobierane są 

ze względu na stopień rozwoju psychicznego i intelektualnego uczniów np.:

- podręczniki,

- zeszyty ćwiczeń,

- teksty źródłowe,

- opracowania popularnonaukowe,

- mapy,

- schematy,

- wykresy, 



- diagramy,

- reprodukcje obrazowe statyczne i filmy,

- programy komputerowe.

Przedmiotowe Zasady Oceniania

wiedza o społeczeństwie klasy VIII.

• Na zajęciach WOS przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanych przez niego wiadomości i 

umiejętności, systematyczność pracy, zaangażowanie na zajęciach.

• Formy oceniania:

            a)           Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji,

                         b)           Niezapowiedziane kartkówki(1-2 do działu), z trzech ostatnich lekcji,

                         c)           Sprawdziany lub testy z całego działu, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, po 

powtórce.

• Prezentacje uczniowskie,

• Prace manualne(foldery, plakaty, itd.),

• Zadania domowe obowiązkowe dla ucznia, ich niewykonanie bez uprzedniego zgłoszenia jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej,

• Projekty po 1 w każdym semestrze,

• Praca na lekcji odnotowywana oceną, bądź „+” lub „-„ , (3 plusy=5, 3 minusy =1)

• Przygotowanie wydarzeń z tygodnia,

3.  Obszary oceniania:

Obszar Obejmuje następujące elementy  :
Wiedza i jej stosowanie • przyswojenie podstawowych wiadomości i 

pojęć określonych wymaganiami 

szczegółowymi zawartymi w podstawie 

programowej ,

• dostrzeganie relacji i związków 

przyczynowoskutkowych między faktami i 

procesami ,

• stosowanie zdobytych wiadomości do 

interpretacji aktualnych wydarzeń z życia 

szkoły, społeczności lokalnej i innych 

obszarów życia publicznego ,

•  zbieranie, uogólnianie, porównywanie  

wiadomości i wyciąganie własnych 

wniosków ,
Umiejętności obywatelskie • przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia ,

• udział w dyskusji publicznej , 

•  wyrażanie własnego zdania i formułowanie 

argumentów na jego rzecz w formie pisemnej

i ustnej,

•  słuchanie i branie pod uwagę opinii innych, 

•  zdobywanie informacji o życiu publicznym i

korzystanie z nich,



•  odróżnianie opinii od faktów, 

•  planowanie działania, podział zadań itp. 

współpraca w zespole, 

•  rozwiązywanie problemów załatwianie 

prostych spraw (np. w szkole, urzędzie 

gminy) .
Uczestnictwo w zajęciach • sumienność systematyczność aktywny udział 

w lekcji, 

•  współpraca z kolegami, 

•  wykonywanie poleceń nauczyciela ,

• przestrzeganie reguł obowiązujących na 

lekcjach edukacji obywatelskiej 
Aktywność pozalekcyjna Dodatkowe prace  społeczne/obywatelskie 

wykonywane w czasie pozaszkolnym, dobrowolne 

działania na rzecz innych, udział w konkursach 

wiedzy o społeczeństwie itp. 

• Uczeń ma prawo  do 2 nieprzygotowań w semestrze.

• Kryteria oceniania: 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, biegle opanował wszystkie wymagania wynikające z 

podstawy programowej,  posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości,  

samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe zarówno pod 

względem merytorycznym, jak i językowym,  nie boi się wypowiadać własnych opinii i sądów, które potrafi 

prawidłowo, przekonująco uzasadnić,  potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych 

problemów, doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,  wykazuje  

orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji 

międzynarodowej,  bierze udział w konkursach przedmiotowych i osiąga w nich sukcesy,  aktywnie 

uczestniczy w projektach oraz podejmuje się zadań dodatkowych.

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:

 opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,  sprawnie, 

samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,  rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,  

samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w 

szkole i poza nią, potrafi oceniać zachowania innych ludzi,  umie współpracować w grupie, aktywnie 

uczestniczy w lekcjach oraz realizowanych projektach. 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

 nie opanował całego materiału określonego programem nauczania , ale nie utrudnia mu to głębszego i 

pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,  rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących 

we współczesnym świecie i Polsce,  rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i 

gospodarczego, poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,  wykonuje samodzielnie typowe 

zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowani, uzasadnianiu,  umie formułować typowe 

wypowiedzi ustne i pisemne,  jest aktywny na lekcji,  bierze udział w projektach. 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 

opanował w małym stopniu wiadomości określonych programem nauczania,  potrafi formułować 

schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, 

prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji,wywiązuje się na poziomie dostatecznym z 

powierzonych mu zadań, w tym realizacja projektu.

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie

uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji, zadania i 



polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień 

trudności, podejmuje współpracę w grupie wspomagany przez rówieśników i nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,  nie potrafi, nawet przy 

znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych nie potrafi, nie zna i nie 

rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, 

formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,  zeszyt przedmiotowy prowadzi 

niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych, nie bierze udziału w projektach 

uczniowskich realizowanych na lekcjach. 

• Wpływ na ocenę ma zaangażowanie w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

• W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego 

programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel dostosowuje kryteria wymagań edukacyjnych do 

możliwości percepcyjnych ucznia .

• Po otrzymaniu oceny śródrocznej uczeń ma prawo ubiegać się o roczną ocenę wyższą niż 

proponowana przez nauczyciela. Warunkiem jest zgłoszenie się ucznia do nauczyciela i spełnienie 

dodatkowych , wspólnie uzgodnionych wymagań. O ustaleniach są powiadamiani rodzice/prawni 

opiekunowie poprzez dziennik elektroniczny.

• Informację zwrotną o ocenach uczeń i jego rodzice mogą otrzymać: ustnie( na lekcji, na 

konsultacjach), pisemnie w zeszycie(ocena z uzasadnieniem wpisana do zeszytu przedmiotowego), 

pisemnie poprzez dziennik elektroniczny. Duże prace pisemne i  są przechowywane przez 

nauczyciela i są do dyspozycji dla ucznia i jego rodzica/ prawnego opiekuna  do końca czerwca 

każdego roku szkolnego. Kartkówki uczeń ma obowiązek wkleić do zeszytu.

• Skala procentowa  zgodna z zapisem w statucie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie

w klasach IV - VIII

Nauczyciele uczący matematyki w roku szkolnym 2019/2020: 

Urszula Brachaczek-Stekla, Ewa Czernecka, Jolanta Pyrtek, Urszula Zygmunt.

System oceniania z matematyki został opracowany na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie

Programu nauczania matematyki „ Matematyka z plusem” .

CELE I ZADANIA

Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

wynikających z podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej, co prowadzi w 

konsekwencji do sformułowania oceny.

Podstawowym celem systemu sprawdzania i oceniania jest

bieżące informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach,



pomoc w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań ucznia,

motywowanie go do dalszej pracy i rozwoju intelektualnego

dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach       i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Zasady oceniania

Uczeń otrzymuje oceny za realizowanie wymagań edukacyjnych, które są przedstawiane na 

początku każdego roku szkolnego.

Na lekcjach matematyki oceniane będzie:

rozumienie pojęć matematycznych i rozumienie ich definicji,

znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych,

prowadzenie rozumowań,

rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod,

posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim do danego etapu

kształcenia,

czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem,

matematyzowanie problemów zawartych w treści zadań,

umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce,

aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy

ucznia,

prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych 

prac.

Podczas sprawdzania wiedzy uczeń uzyskuje oceny od 1 do 6 zgodnie z ogólnymi kryteriami 

ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału 

nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub 

minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są 

wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów - komplet 5 

plusów daje ocenę bardzo dobrą a komplet 5 minusów ocenę niedostateczną.

Po zakończeniu każdego działu poziom opanowania wiadomości i umiejętności sprawdzany jest 

w formie testu, sprawdzianu lub karty pracy. 

Podczas każdej pisemnej formy sprawdzania wiadomości uczeń rozwiązuje zadania 

samodzielnie. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela niesamodzielności pracy 

(ściąganie lub kontaktowanie się z innym uczniem) nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi

pisanie sprawdzianu. Jest to równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej

za pracę.

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni napisać ten sprawdzian

po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela, wówczas

termin napisania zaległego sprawdzianu wyznacza nauczyciel.

Punkty ze sprawdzianów, testów i kartkówek przekładane są na oceny według  następujących 

progów procentowych:

0%  –  29%  - ocena ndst    (1) – niedostateczny

30%  –  49%  - ocena dop   (2) – dopuszczający

50%  – 74%   - ocena dst    (3) – dostateczny

75%  – 89%   - ocena db     (4) – dobry

90%  – 96%   - ocena bdb   (5) – bardzo dobry

97%  – 100% - ocena cel.   (6) – celujący

Do dziennika wpisywane są sprawdziany - kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem 

zielonym z wagą 4, pozostałe oceny  - kolorem czarnym z wagą 2.



Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

a kartkówki w ciągu tygodnia.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania 

ucznia z oceną, po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. Termin ten nie dotyczy 

uczniów, którzy byli nieobecni na sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i może być pisana TYLKO jeden raz. Przy poprawie 

sprawdzianu kryteria oceniania nie ulegają zmianie, a otrzymana ocena jest wpisywana do 

dziennika tylko w przypadku otrzymania oceny wyższej niż ocena uzyskana w pierwszym 

terminie.

Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub kartkówki 

z wyjątkiem badań diagnozujących - Sesji z plusem. 

Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, polecone przez 

nauczyciela.

Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, oznaczanych symbolem „np”. Za 

pozostałe nieprzygotowania uczeń otrzymuje „minus” (-), przy czym pięć minusów oznacza 

ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowania do lekcji i wszystkie inne braki należy zgłosić nauczycielowi 

w trakcie sprawdzania obecności na początku lekcji. W przypadku niezgłoszenia tego faktu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zeszytu jest równoznaczny 

z brakiem pisemnego zadania domowego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn losowych uczeń może być zwolniony 

z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uczestnictwa w lekcji i 

uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na następnej jednostce 

lekcyjnej.

Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych 

prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała 

choroba.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek 

uzupełnić braki w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

Przygotowanie do zajęć

Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco wypełniać zeszyt ćwiczeń.

Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika do matematyki “Matematyka 

z plusem” na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Uczeń zobowiązany jest do posiadania na każdej lekcji następujących przyborów: linijki, 

ołówka, gumki, 2-3 kredek, kolorowego długopisu (nie czerwonego) oraz dodatkowo na 

lekcjach geometrii ekierki, kątomierza i cyrkla.

Przez przygotowanie do lekcji rozumie się:

wykonanie zadania domowego

wykonanie zadania długoterminowego

przygotowanie się do odpowiedzi ustnej

przyniesienie zeszytu

przyniesienie zeszytu ćwiczeń

przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyrządów geometrycznych.

Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania się do zajęć co

w dzienniku zostaje odnotowane jako “np.”. Musi to uczynić na samym początku lekcji. 

Kolejne pięć nieprzygotowań lub niezgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną 

niedostateczną.



Metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Formy ustne

Odpowiedzi: opisują materiał z trzech ostatnich lekcji i dotyczą własności, twierdzeń definicji, 

wzorów i rachunku pamięciowego. Ta forma sprawdzania wiedzy 

i umiejętności nie jest zapowiadana (z wyjątkiem uczniów z dysfunkcjami). Dodatkowe 

pytania naprowadzające obniżają ocenę.

Rozwiązywanie przy tablicy zadania domowego.

Aktywność na lekcjach: samodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadań na tablicy podczas 

lekcji, samodzielne rozwiązywanie zadań w zeszycie podczas lekcji.

Prezentacje.

Formy pisemne

Test – pisemna forma sprawdzenia wiedzy (ok. 40 min.) zawierająca pytania jednokrotnego 

wyboru, wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz lub zadania „uzupełnianki”.

Sprawdzian – pisemna forma sprawdzania wiedzy (ok. 40 min.) zawierająca elementy testu oraz 

zadania otwarte. 

Sesja z plusem - trzy prace kontrolne sprawdzające postępy ucznia w nauczaniu matematyki.

Karta pracy – pisemna forma sprawdzania wiedzy (ok. 40 – 80 min.) zawierająca zadania 

otwarte, podczas której uczeń może korzystać z notatek zawartych w jego własnych 

pomocach naukowych (zeszyt i podręcznik). Celem karty pracy jest wypracowanie u 

uczniów umiejętności i potrzeby tworzenia kompletnych notatek z lekcji oraz 

systematycznego korzystania z podręcznika.

Kartkówka – pisemna forma sprawdzania wiedzy (ok. 5 - 20 min.) zawierająca zadania otwarte 

obejmujące zakres wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka nie musi 

być zapowiedziana. 

Rozgrzewki (ok. 5 min.) – sprawdzenie opanowania materiału z ostatniej lekcji. Rozgrzewki 

mogą być na każdej lekcji bez zapowiedzi. Ocena rozgrzewki może być punktowa lub 

opisowa. Z trzech do pięciu rozgrzewek ocenianych punktowo wystawiana jest jedna ocena, 

która wpisywana jest do dziennika. Rozgrzewka ma na celu wykształcić u uczniów potrzebę 

systematycznego uczenia się.

Zadania domowe.

Praca domowa jest obowiązkowa.

W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na 

najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.

Nadobowiązkowe:

Zadania dodatkowe np. praca domowa, zazwyczaj o podwyższonym stopniu trudności 

obejmująca większy zakres materiału

Zadania dodatkowe dla uczniów słabszych chętnych do utrwalania materiału sprawiającego im 

trudność.

Kryteria ocen 

Kryteria ocen wypowiedzi ustnych:

Poprawność merytoryczna

Uzasadnianie odpowiedzi

Stosowanie prawidłowej terminologii matematycznej

Umiejętność formułowania myśli

Kryteria oceny pracy w grupie:

Organizacja pracy w grupie



Komunikacja w grupie

Aktywność, wkład pracy własnej

Współdziałanie

Prezentowanie rezultatów pracy

Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego:

Kompletność i systematyczność prowadzenia notatek

Poprawność i estetyka wykonywania rysunków

Zapisywane daty i numery lekcji

Systematyczność rozwiązywania zadań domowych

Kryteria oceny pracy domowej:

Poprawność wykonania

Estetyka wykonania

Wkład pracy

WYMAGANIA EDUKACYJNE

W wymaganiach edukacyjnych uwzględniono stopień opanowania wiedzy

(zapamiętanie i rozumienie) oraz nabyte umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach

typowych i problemowych. Przy ocenianiu należy wziąć pod uwagę takie umiejętności jak:

korzystanie z różnych źródeł informacji,

czytanie tekstu ze zrozumieniem,

stosowanie wiedzy w praktyce,

współpracę w grupie

twórcze rozwiązywanie problemów.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie spełnia na poziomie koniecznym wymagań edukacyjnych ujętych w programie nauczania, a 

braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z matematyki;

nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności;

często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie notuje lub nie 

prowadzi zeszytu. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, często opuszcza lekcje 

matematyki bez usprawiedliwienia;

nie wykazuje zainteresowania możliwościami poprawienia ocen z matematyki stworzonymi mu 

przez nauczyciela. Nie korzysta z zajęć wyrównawczych lub często je opuszcza.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

wykonuje (zwykle poprawnie) działania arytmetyczne niezłożone rachunkowo (zwłaszcza przy 

nowo poznanych metodach obliczeń wymagamy tylko najprostszych przykładów);

rozwiązuje najprostsze zadania tekstowe, łatwe zarówno pod względem złożoności tekstu, jak i 

złożoności obliczeń;

rozumie najważniejsze pojęcia matematyczne, konieczne do formułowania i rozwiązywania 

prostych zadań;

wykonuje rysunki prostych figur geometrycznych, dokonuje pomiarów długości;

rozwiązuje najprostsze zadania geometryczne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

wykonuje (na ogół poprawnie) działania arytmetyczne niezbyt złożone rachunkowo;

rozwiązuje proste zadania tekstowe;

rozumie pojęcia matematyczne, stosuje je w prostych przypadkach;

wykonuje rysunki figur geometrycznych; posługuje się cyrklem, linijką, ekierką i kątomierzem;

wykonuje i czyta rysunki przestrzenne, odpowiada na ich podstawie na proste pytania;

rozwiązuje proste zadania geometryczne.



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

sprawnie wykonuje działania arytmetyczne, także bardziej złożone rachunkowo, rzadko 

popełniając pomyłki;

rozwiązuje typowe zadania tekstowe;

rozumie i stosuje pojęcia matematyczne;

wykonuje rysunek potrzebny do rozwiązania zadania geometrycznego, także bardziej złożonego,

i na jego podstawie rozwiązuje zadanie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

sprawnie i niemal bezbłędnie wykonuje działania arytmetyczne, także nowo poznane, bardzo 

rzadko popełniając pomyłki;

rozwiązuje również trudniejsze zadania tekstowe, wyszukując dane w złożonym tekście;

rozumie pojęcia matematyczne, stosuje je też w nietypowych sytuacjach,

rysuje figury geometryczne o zadanych własnościach;

odpowiada na pytania dotyczące figur przestrzennych na podstawie rysunków lub siatek;

w niektórych wypadkach samodzielnie znajduje metodę rozwiązania zadania:

rozwiązuje trudniejsze zadania geometryczne.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje nietypowe, trudne zadania, wymagające oryginalnego podejścia i rozumowania;

potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk;

swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie 

nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;

 jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego.

DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MATEMATYKI DO 

MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej.

ZASADY WGLĄDU UCZNIÓW I RODZICÓW DO PRAC I OCEN

Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach a oceny zapisywane są  w dzienniku 

elektronicznym VULCAN. Każdy rodzic, który zaloguje się na swoje konto może uzyskać pełne 

informacje dotyczące ocen najeżdżając myszką na daną ocenę.

Uczniowie i rodzice mają prawo do informacji osobistej na temat ocen i postępów w nauce podczas 

wywiadówek, konsultacji indywidualnych wyznaczonych przez Dyrektora szkoły, podczas spotkań 

w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem oraz poprzez funkcję Wiadomości w dzienniku 

elektronicznym.

Wyniki uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianów pisemnych są omawiane przez nauczyciela 

podczas lekcji wraz z informacją co uczeń potrafi, nad czym musi popracować.

Uczeń może zabrać sprawdzian do domu, ale ma obowiązek go zwrócić podpisany przez rodzica na 

kolejnej lekcji. 

Nie zwrócenie pracy jest odnotowywane w dzienniku.

Kartkówki i inne krótkie formy pisemnego sprawdzenia wiadomości uczeń ma obowiązek wkleić do 

zeszytu przedmiotowego i dać do podpisania rodzicom.

Prace klasowe, sprawdziany, karty pracy przechowuje nauczyciel przez okres jednego roku. 

Sposoby przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych określają odrębne procedury.



PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA  Z  FIZYKI  KL VII

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z Fizyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole 

Podstawowej nr 1  w Pszczynie. 

Uczeń powinien mieć na lekcji: 

1. Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 

2. „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska wyd. NOWA ERA

Wymagania ogólne: 

1. Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numery lekcji, pełne notatki 

z lekcji, odrobione zadania domowe. Brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji. 

2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowanie do lekcji, wypełnianie obowiązków i 

poleceń nauczyciela. 

3. Systematyczne rozwiązywanie zadań domowych pisemnych i ustnych 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 

1. Ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

Kartkówki (ok. 15 min.)- sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów

Sprawdziany pisemne (ok. 45 min.) obejmujące dany dział (zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym 

zakresem) 

Karty pracy 

Zadania domowe

2. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

Ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć, doświadczenia, eksperymenty; 

Odpowiedzi opisujące pojęcia, właściwości, prawa itp. 

Projekty, prezentacje; 

3. Ocena pracy uczniów na lekcji: 

Oceny pozytywne za właściwy udział w lekcji i przygotowanie do niej 

Ocena negatywna w przypadku systematycznego nieprzygotowania do lekcji oraz nie wykonywania ćwiczeń

i poleceń w czasie lekcji 

4. Ocenianie rozwiązanych zadań dodatkowych 

5. Ocenianie osiąganych wyników w konkursach przedmiotowych, szkolnych i innych. 

Oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem. 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełni, co najmniej jeden z poniższych warunków: 

Systematycznie rozwiązuje zadania o znacznie podwyższonym stopniu trudności oraz większość pisanych 

sprawdzianów i odpowiedzi spełnia warunki na ocenę celującą zgodnie z przeliczeniem procentowym 

Systematycznie i czynnie uczestniczy w zajęciach kółka fizycznego oraz bierze udział w konkursach 

fizycznych i uzyskuje w nich wysokie wyniki 

Uzyska tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 



Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

o Sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi pojęciami fizycznymi 

Zna prawa fizyki 

o Sprawnie stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi podać przykład i przeprowadzić eksperyment lub doświadczenie potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Sporządza i interpretuje wykresy.

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny bardzo dobrej 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych; 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi podać przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny dobrej 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu prostych zadań obliczeniowych; 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Wykonuje i opisuje doświadczenie fizyczne według instrukcji, zapisuje wyniki i próbuje je analizować; 

Rozwiązuje proste zadania domowe; 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i intuicyjnie stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i próbuje opisywać zjawiska fizyczne; 

Wykonuje proste doświadczenia fizycznych według instrukcji; 

Podejmuje próby rozwiązywania zadań domowych; 

Ocenę semestralną /roczną wystawia nauczyciel w terminie zgodnym z WO. Ocena ta nie jest średnia 

arytmetyczną ocen cząstkowych i uwzględnia „wagę” otrzymanych ocen cząstkowych. 

Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną oraz oceny 

cząstkowe uzyskane w ciągu roku szkolnego. 

Ocena śródroczna umożliwia poznanie poziomu i zakresu wiedzy oraz umiejętności ucznia w trakcie nauki 

przedmiotu w danym roku szkolnym. Ocena ta pozwala również nauczycielowi i rodzicom ustalić właściwe 

sposoby działania w celu rozwinięcia dotychczasowych umiejętności ucznia, bądź uzupełnienia istniejących 

braków. 

Uczeń powinien pracować systematycznie przez cały semestr, zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane Przedmiotowymi Zasadami Oceniania rozstrzyga nauczyciel, a w 

kwestiach spornych Dyrektor Szkoły. 



PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA  Z  FIZYKI   KL VIII

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z Fizyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole 

Podstawowej nr 1  w Pszczynie. 

Uczeń powinien mieć na lekcji: 

1. Zeszyt przedmiotowy w kratkę. 

2. „Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska wyd. NOWA ERA

Wymagania ogólne: 

1. Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numery lekcji, pełne notatki 

z lekcji, odrobione zadania domowe. Brak zeszytu należy zgłosić na początku lekcji. 

2. Aktywne uczestnictwo w lekcji, systematyczne przygotowanie do lekcji, wypełnianie obowiązków i 

poleceń nauczyciela. 

3. Systematyczne rozwiązywanie zadań domowych pisemnych i ustnych 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA 

1. Ocenianie odpowiedzi pisemnych: 

Kartkówki (ok. 15 min.)- sprawdzanie opanowania materiału z ostatnich trzech tematów

Sprawdziany pisemne (ok. 45 min.) obejmujące dany dział (zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym 

zakresem) 

Karty pracy 

Zadania domowe

2. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

Ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć, doświadczenia, eksperymenty; 

Odpowiedzi opisujące pojęcia, właściwości, prawa itp. 

Projekty, prezentacje; 

3. Ocena pracy uczniów na lekcji: 

Oceny pozytywne za właściwy udział w lekcji i przygotowanie do niej 

Ocena negatywna w przypadku systematycznego nieprzygotowania do lekcji oraz niewykonywania ćwiczeń 

i poleceń w czasie lekcji 

4. Ocenianie rozwiązanych zadań dodatkowych 

5. Ocenianie osiąganych wyników w konkursach przedmiotowych, szkolnych i innych. 

Oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem. 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełni, co najmniej jeden z poniższych warunków: 

Systematycznie rozwiązuje zadania o znacznie podwyższonym stopniu trudności oraz większość pisanych 

sprawdzianów i odpowiedzi spełnia warunki na ocenę celującą zgodnie z przeliczeniem procentowym 

Systematycznie i czynnie uczestniczy w zajęciach kółka fizycznego oraz bierze udział w konkursach 

fizycznych i uzyskuje w nich wysokie wyniki 

Uzyska tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 



o Sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi pojęciami fizycznymi 

Zna prawa fizyki 

o Sprawnie stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi podać przykład i przeprowadzić eksperyment lub doświadczenie potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Sporządza i interpretuje wykresy.

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny bardzo dobrej 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych; 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi podać przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Planuje wykonanie i opis doświadczeń fizycznych, zapisuje i analizuje wyniki; 

Systematycznie rozwiązuje zadania domowe na poziomie oceny dobrej 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Zna i stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Stosuje poznane prawa w rozwiązywaniu prostych zadań obliczeniowych; 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i opisuje zjawiska fizyczne; 

Wykonuje i opisuje doświadczenie fizyczne według instrukcji, zapisuje wyniki i próbuje je analizować; 

Rozwiązuje proste zadania domowe; 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

Zna i intuicyjnie stosuje pojęcia fizyczne 

Zna prawa fizyki 

o Potrafi podać przykłady zastosowania praw fizyki w życiu codziennym; 

o Potrafi wybrać z podanych przykład eksperymentu lub doświadczenia potwierdzającego dane prawo 

Prowadzi obserwacje i próbuje opisywać zjawiska fizyczne; 

Wykonuje proste doświadczenia fizycznych według instrukcji; 

Podejmuje próby rozwiązywania zadań domowych; 

Ocenę semestralną /roczną wystawia nauczyciel w terminie zgodnym z WO. Ocena ta nie jest średnia 

arytmetyczną ocen cząstkowych i uwzględnia „wagę” otrzymanych ocen cząstkowych. 

Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną z fizyki, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę śródroczną oraz oceny 

cząstkowe uzyskane w ciągu roku szkolnego. 

Ocena śródroczna umożliwia poznanie poziomu i zakresu wiedzy oraz umiejętności ucznia w trakcie nauki 

przedmiotu w danym roku szkolnym. Ocena ta pozwala również nauczycielowi i rodzicom ustalić właściwe 

sposoby działania w celu rozwinięcia dotychczasowych umiejętności ucznia, bądź uzupełnienia istniejących 

braków. 

Uczeń powinien pracować systematycznie przez cały semestr, zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 

Wszelkie kwestie nieuregulowane Przedmiotowymi Zasadami Oceniania rozstrzyga nauczyciel, a w 

kwestiach spornych Dyrektor Szkoły. 

Opracowała: mgr Magdalena Musioł



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 

Szczegółowe wymagania w każdej klasie nauczyciel podaje przed rozpoczęciem nowego działu.

Uczeń powinien mieć na lekcji:

• Zeszyt przedmiotowy w kratkę.

• Podręcznik.

Wymagania ogólne:

• Zeszyt przedmiotowy prowadzony systematycznie: wpisywane daty, tematy, numer lekcji, notatki z 

lekcji, odrobione zadania domowe.

• Systematyczne przygotowywanie do lekcji, aktywne uczestnictwo w lekcji.

• Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji w trakcie sprawdzania 

obecności( nieprzygotowanie to również brak zeszytu przedmiotowego, brak zadania domowego). 

Nieprzygotowanie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac pisemnych ( sprawdzianów, 

kartkówek). 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA UCZNIA

• Ocenianie odpowiedzi pisemnych:

• kilkunastominutowe kartkówki z trzech ostatnich lekcji;

• sprawdziany pisemne po zakończeniu działu ( 1 godz. lekcyjna ), zapowiadane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, przed każdym sprawdzianem jest lekcja powtórzeniowa;

• karty pracy ucznia;

• Ocenianie odpowiedzi ustnych ( pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, 

umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi).

• Prezentacje.

• Aktywność na lekcji.

• Zadania domowe.

Wszystkie zapowiedziane prace pisemne są dla ucznia obowiązkowe.

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, kartkówki z powodu nieobecności jest zobowiązany do napisania pracy 

w najbliższym terminie, w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nie później niż w ciągu dwóch

tygodni od dnia powrotu do szkoły.

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą końcoworoczną , jeśli spełni określone wymagania i terminy 

ustalone z nauczycielem np.:

- w ciągu trwania semestru drugiego otrzyma wyższe oceny cząstkowe, 

- wykona dodatkową pracę np. album, przygotuje i przedstawi referat, prezentację,

- będzie rozwiązywać dodatkowe zadania, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

Wymagania na ocenę: 

Celującą:

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych;

- umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk;

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach chemicznych;

- wykonuje dodatkowe zadania.

Bardzo dobrą:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem;

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;



- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. 

układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic;

- potrafi planować eksperymenty chemiczne;

- potrafi biegle pisać i samodzielnie uzgadniać równania reakcji chemicznych, biegle pisze wzory substancji,

dokonuje obliczeń chemicznych o dużym stopniu trudności.

- bierze udział w konkursach.

Dobrą:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem;

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub 

problemów;

- potrafi korzystać z poznanych na lekcjach źródeł informacji: układu okresowego pierwiastków, wykresów, 

tablic;

- potrafi pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, pisze wzory substancji,

- samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

Dostateczną:

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, które są 

konieczne do dalszego kształcenia;

- z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i 

problemów,

- potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z układu okresowego pierwiastków, tablic, wykresów;

- potrafi z pomocą nauczyciela pisać i uzgadniać równania reakcji chemicznych, pisać wzory substancji oraz 

rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczającą:

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności;

- z pomocą nauczyciela pisze proste wzory chemiczne i proste równania chemiczne;

- zna i stosuje przepisy BHP na lekcjach chemii.

Niedostateczną:

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego 

kształcenia;

- nie zna symboliki chemicznej;

- nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązywać zadań teoretycznych o elementarnym stopniu trudności;

- nie potrafi z pomocą nauczyciela pisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań 

chemicznych;

- nie wykazuje chęci do pracy.

Tryb oddawania prac.

- wszystkie kartkówki, karty pracy uczeń dostaje do domu;

- sprawdziany omawiane są na lekcji, mogą być zabrane do domu, ale uczeń musi zwrócić sprawdzian na 

następnej lekcji.

Oceny można poprawić zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem.

Dla uczniów z opinią/orzeczeniem dostosowuje się wymagania i system oceniania według zaleceń Poradni. 

                                                                                              Wioletta Glaeser



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

z geografii

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

z przyrody

Przedmiotowe Zasady Ocenienia Muzyka  

Ocenianie wiadomości odbywa się :

• w formie ustnej:

- śpiew z akompaniamentem

- rytmizacja fragmentów zapisu nutowego

- odpowiedzi z teorii historii muzyki

• w formie pisemnej:

- sprawdziany zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

- pisemne zadania wykonywane na lekcjach

• w formie praktycznej

- gra na instrumentach perkusyjnych niemetodycznych

- gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych

• inne formy oceny:

- prowadzenie zeszytu

- ocena zadań domowych

- aktywność na lekcji (za trzy plusy otrzymuje się ocenę bardzo dobrą , za brak pracy na lekcji otrzymuję

się minusy, trzy minusy dają ocenę niedostateczną)

- uczeń w ciągu semestru może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji co nie wpływa na    ocenę 

końcową

- własna inwencja twórcza

Przy wystawianiu oceny z przedmiotu muzyka w szczególności brany jest wysiłek i zaangażowanie ucznia w

wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z muzyką ma wpływ na podwyższenie oceny z 

przedmiotu o jeden stopień.



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z  INFORMATYKI 

• Postanowienia ogólne

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie:

• Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,

klasyfikowania  i  promowania  uczniów  w  szkołach  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i

egzaminów w szkołach publicznych;

• Programu nauczania informatyki, 

• Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie szkoły podstawowej 

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

• Statutu szkoły.

• Przedmiotem oceny są:

• wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;

• wiadomości i umiejętności  ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki o

zajęć komputerowych oraz wymagań programu nauczania;

• wysiłek wkładany przez ucznia; 

• aktywność i systematyczność.

Cele Przedmiotowych  Zasad Oceniania

Zgodnie z  podstawą programową kształcenia ogólnego z  informatyki i  zajęć komputerowych na

poziomie szkoły  podstawowej  nauczyciel  ma tak  ukierunkować  młodego człowieka,  aby  ten umiejętnie

poruszał  się  w  gąszczu  informacji,  stosował  różne  multimedialne  źródła  informacji  i  narzędzia

informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając

zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

Głównym celem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego posługiwania się 

komputerem i technologią informacyjną.

Głównym zadaniem — wsparcie uczniów w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Cele  Przedmiotowych Zasad  Oceniania:

• zmobilizowanie do aktywności poznawczej;

• wdrażanie do systematyczności;

• dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;

• wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;

• kształcenie umiejętności samooceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

• bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

programem nauczania;

• systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się, jasne, proste i jawne reguły oceniania;

• motywowanie do samorozwoju;

• wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

• uświadomienie sukcesów i ich braków w zakresie opanowania umiejętności i kompetencji określonych

programem oraz potrzeby w zakresie wyrównywania braków;

• ukierunkowywanie samodzielnej pracy oraz doskonalenie metod uczenia się;

• aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć;

• ocenę poziomu nauczania, diagnozowanie pracy szkoły;



• korygowanie organizacji i doskonalenie metod nauczania i wychowania;

• znajomość wymagań stawianych ich dzieciom przez szkołę;

• szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną i zbiorową);

• pełną informacje o różnych formach aktywności poznawczej dziecka oraz o rozwoju jego osobowości,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach

Szczegółowe cele kształcenia

Celem przedmiotu jest wykształcenie u ucznia kompetencji pozwalających mu posługiwać się komputerem

jako nowoczesnym narzędziem pracy, a w szczególności:

• Znajomość  zasad  właściwego  zachowania  się  w  pracowni  oraz  bezpiecznej  i  higienicznej  pracy  z

komputerem,

• prawidłowo obsługiwać komputer niezależnie od platformy sprzętowej i oprogramowania,

• Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji,

• znajomość budowy komputera,

• wykonywanie prostych obliczeń przy pomocy komputera.

• tworzenie prostego tekstu, grafiki,

• wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się.

• Zadania szkoły

Aby zrealizować założenia programowe, zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej szkoła 

powinna:

• wyposażyć pracownię komputerową w taką liczbę stanowisk, aby każdy uczeń miał do dyspozycji 

osobny komputer z dostępem do internetu;

• zapewnić możliwość korzystania z licencjonowanego oprogramowania i multimedialnych programów 

edukacyjnych:

• uwrażliwić uczniów na zagrożenia wychowawcze zmazane z niewłaściwym korzystaniem z 

komputerów, oprogramowania (w szczególności z gier) i korzystania z platform społecznościowych.

Ocenianie systematyczne

Następujące elementy oceniane są w sposób systematyczny:

• Praca na lekcji: 

• wykonywanie poleceń,

• staranność wykonywania prac,

• samodzielność w pracy,

• efektywność wykorzystania czasu pracy,

• aktywność na zajęciach,

• stopień biegłości w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem (widoczny postęp).

• Praca w grupie:

• umiejętność pracy w grupie.

• poszanowanie cudzej pracy i własności.

• pomoc innym uczniom:



1. na ich prośbę,

2. z własnej inicjatywy.

• kulturalne komunikowanie się:

1. z nauczycielem,

2. z kolegami.

• Przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej.

• Pozostałe obszary oceniania:

• systematyczność,

• prezentacja pracy,

• przygotowanie do lekcji,

• praca domowa, jeżeli została zadana.

• Prawidłowa postawa w trakcie pracy z komputerem.

Lekcje  w  pracowni  komputerowej  są  zajęciami  praktycznymi.  Przy  ocenie  uwzględnia  się  poziom

umiejętności startowych ucznia – poziom początkowy. Następnie brane jest  pod uwagę jego zaangażowanie,

chęć współpracy, współdziałanie z kolegami i koleżankami z klasy, chęć pokonywania trudności. Lekcje i

ćwiczenia są tak skonstruowane, że uczeń zawsze może wrócić do zadań wcześniej wykonywanych i zrobić

je od początku.

• Kryteria  i wymagania

Badanie kompetencji ucznia odbywa się w jego obecności i przy komputerze.

Nie   wymaga  się  od  ucznia  posiadania  komputera  w  domu,  a  co  za  tym  idzie  —  wykonania  zadań

praktycznych w domu. Ważna jest zatem efektywna praca ucznia na lekcji. Na ocenę z przedmiotu nie mają

wpływu cechy osobowościowe ocenianych. Nauczyciel przestrzega zasady jawności w wystawianiu ocen.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z

obowiązków  lekcyjnych,  aktywność  podczas  lekcji,  chęć  uczestnictwa  w  zajęciach  i  zadaniach

dodatkowych. Zwraca uwagę, szczególnie w I roku nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia

się i utrwalania informacji w domu- uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

Standardy wymagań edukacyjnych

Propozycja standardów wymagań edukacyjnych

Na ocenę z informatyki składa się: 

• sprawdzanie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych i ponadpodstawowych wiadomości i

umiejętności ucznia: 

• wypowiedzi ustnych ucznia, 

• ćwiczeń praktycznych,

• postaw uczniów,

• przygotowanie do zajęć,,

• udział w konkursach, olimpiadach,

• umiejętność pracy w zespole.



Ale także:

• aktywność twórcza ucznia,

• kreatywność,

• postępy,

• współpraca,

• pomysłowość,

• nowatorstwo,

• pełnienie ról w zespole,

• pomysły i ich realizacja.

Oceny dokonuje się przez pryzmat tych działań. Mając na względzie powyższe, przyjmuje się taki system

oceniania. Proporcje wpływu oceny z  wiadomości i umiejętności oraz z  postawy na ocenę śródroczną i

roczną wynoszą:

• wiadomości i umiejętności - 70%

• postawa  -30%

• Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący -  6

Stopień bardzo dobry -      5

Stopień dobry -     4

Stopień dostateczny -     3

Stopień dopuszczający -      2

Stopień niedostateczny -         1

Ocena Wymagania

Celująca Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz 

posiada dodatkową wiedzę znacznie wykraczająca poza program nauczania informatyki. 

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz 

proponuje rozwiązania nietypowe. posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału 

programowego, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje 

inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, 

wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, wykonuje prace na rzecz szkoły i 

pracowni ( np. witryny Web). Jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych 

błędów. Chętnie bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach. 

Bardzodobra Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który umie sprawnie komunikować się z 

komputerem za pomocą systemu komunikacyjnego i w pełni wykorzystuje jego 

możliwości. W czasie lekcji swobodnie posługuje się dostępnym oprogramowaniem.

Dobrze zna pojęcia informatyczne i swobodnie je stosuje. Pracuje samodzielnie w zakresie 

zalań teoretycznych oraz praktycznych. Na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej 

czynny udział. 
 Dobra Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Wie, czym zajmuje się 

informatyka, zna podstawowe pojęcia informatyczne, umie sprawnie komunikować się z 

komputerem swobodnie posługując się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania 

typowych zadań.

Jednak w wypowiedziach oraz ćwiczeniach praktycznych popełnia sporadyczne błędy. 
Dostateczna Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 



programowej.

Zna podstawowe pojęcia informatyczne, wykonuje proste zadania, umie uruchomić 

programy komputerowe. Jednak ma problemy z samodzielna pracą i bez pomocy 

nauczyciela gubi się w toku lekcyjnym. W wypowiedziach oraz ćwiczeniach popełnia 

błędy. 

Dopuszczająca Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach objętych 

podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. 

Uczeń umie komunikować się z komputerem w elementarnym zakresie. Na lekcjach 

wymaga ciągłego nadzoru ze strony nauczyciela, popełnia poważne błędy. 

Niedostateczna Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu. Nie zna pojęć informatycznych 

występujących w materiale nauczania, nie umie stosować posiadanych wiadomości do 

wykonywania elementarnych czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, nie 

rozumie pytań i poleceń, nie umie uruchamiać programów komputerowych. W 

wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy, które uniemożliwiają dalszą jego pracę. 

Nauczyciel  na  początku  każdego roku szkolnego informuje uczniów, rodziców lub prawnych opiekunów

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach

sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż

przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

• Semestralną i roczną ocenę klasyfikacji ustala się na zajęciach komputerowych i informatycznych

z średniej w dzienniku elektronicznym UONET+ wg następującej skali:

 (po zmianach)

• roczną ocenę i semestralną 

                      6.00 - 5.5 - 6

                      5.49 - 4.75 - 5

                      4.74 - 3.75 - 4

                      3.74 - 2.75 - 3

                      2.74 - 1.6 – 2

Ocena semestralna jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia, co nie oznacza średniej ocen 

wystawianych za różnorodne formy pracy. Na ocenę śródroczną mają wpływ oceny cząstkowe z wszystkich 

obszarów. Są one uporządkowane według ich znaczenia (wag w dzienniku elektronicznym UONET+) przy 

wystawianiu oceny końcowej tzn. największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów kończących określony

dział, następnie krótkie wypowiedzi pisemne czyli tzw. "kartkówki", następnie wypowiedzi ustne itd. Ocenę 

roczną ustala się na podstawie oceny śródrocznej z pierwszego semestru i ocen cząstkowych z drugiego 

semestru.

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel przedmiotu 

informuje wychowawcę, a za jego pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów o grożącej uczniowi 

ocenie niedostatecznej (przekazanie informacji odnotowuje w dzienniku lekcyjnym-wstawienie oceny 

ołówkiem i dzienniku elektronicznym-propozycja oceny).

Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel powiadamia uczniów o 

przewidywanych ocenach wyższych niż niedostateczne.

Uczeń może być nieklasyfikowany z przedmiotu z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny;



• Kryteria oceny uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej:

• obniżone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone 

orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty;

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak:

• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

• konieczność odczytania poleceń przekazywanych innym uczniom w formie pisemnej,

• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej (praca klasowa lub sprawdzian) na odpowiedź 

ustną,

• podczas odpowiedzi ustnych zastąpienie pytań złożonych większą ilością prostych,

• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Uczniowie z dysleksją i dysortografią

Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec czego nauczyciel:

• wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie modułów tematycznych, 

• wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi ustnych, 

• pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, 

• dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.

Ilość  błędów  ortograficznych  nie  wpływa  w  żaden  sposób  na  końcową  ocenę  ze  sprawdzianów,  czy

kartkówek  i  ocenę  z  prowadzenia  zeszytu.

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, by na sprawdzianie uczeń wybrał sobie z

gotowego  zestawu  połowę  zadań(te,  które  są  dla  niego  najłatwiejsze).

Nauczyciel  wydłuża  uczniowi  z  dysfunkcjami  czas  potrzebny  na  poprawę  oceny  ze  sprawdzianu.

Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych.

Postanowienia końcowe

• O zasadach przedmiotowego systemu oceniania  uczniowie informowani  są  na  pierwszych zajęciach

lekcyjnych.

• Na  zajęciach  obowiązuje  zawarty  w  danym  roku  szkolnym  kontrakt  z  uczniami,  w którym

szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków ucznia i nauczyciela

związanych z przedmiotem (dostępny i umieszczony w widocznym miejscu w każdej pracowni) 

• Jeśli  uczeń  otrzyma ocenę  niedostateczną  za  pierwszy semestr,  ma obowiązek  zaliczenia  materiału.

Termin uzgadnia z nauczycielem. Zaliczenie odbywa się w formie ćwiczeń praktycznych.



Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki w kl. IV-VII

Nauczyciel uczący  w roku szkolnym 2019/2020 – Bogumiła Englert, Aleksandra Hoczek

Obowiązkowym wyposażeniem ucznia na lekcji jest podręcznik, zeszyt oraz teczka, w której znajduje 

się blok techniczny biały i kolorowy, papier kolorowy, przybory do rysowania i malowania. 

Przyniesienie innych materiałów (np. plasteliny) nauczyciel zapowiada z lekcji na lekcję. Ich brak 

równoważny jest z nieprzygotowaniem do lekcji.

Dwa razy w semestrze uczeń może  być nieprzygotowany, co zaznaczane jest w dzienniku. 

Uczeń, który na lekcji pracował i mimo to nie ukończył pracy plastycznej może za pozwoleniem 

nauczyciela dokończyć ją  samodzielnie w domu i przynieść do oceny w ciągu trzech tygodni. Jeżeli 

uczeń nie odda w wyznaczonym terminie zaległej pracy to otrzymuje ocenę niedostateczną, którą 

może jednak w dalszym ciągu poprawić, gdy przyniesie zaległą pracę na następną lekcję. Przy 

klasyfikacji obie oceny brane są pod uwagę. Uczeń, który nie pracuje na lekcji (nie wykonuje pracy 

plastycznej) otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie.

W przypadku: 

a) jednodniowej lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję,

b)  co  najmniej  trzydniowej  nieobecności  na  zajęciach  z  powodu choroby uczeń ma  tydzień  na

uzupełnienie zaległości z lekcji, na których nie był obecny,

c)  dłuższej  niż  tydzień  nieobecności  uczeń  winien  uzgodnić  z  nauczycielem termin  opanowania

zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, oddania pracy plastycznej – nie

później  niż  do  2  tygodni  od  powrotu  do  szkoły.  Po  tym  terminie  uczeń  pisze  sprawdzian  lub

kartkówkę na najbliższej lekcji.

Uczniowie mogą poprawiać ocenę  z kartkówki lub sprawdzianu tylko 1 raz w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania pracy.

Sprawdziany nauczyciel oddaje poprawione do dwóch tygodni, a kartkówki na najbliższej lekcji.

Planowaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel zgodnie z zapisami w Statucie 

Szkoły.

Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów

- prace plastyczne wykonywane na lekcji, 

- odpowiedzi ustne, 

- sprawdziany obejmujące dany dział (zapowiedziane),

- kartkówki (mogą być niezapowiedziane)

- zeszyt przedmiotowy,

- zadania domowe,

- prace dodatkowe (trzy prace dodatkowe – ocena bardzo dobra z aktywności, pięć dodatkowych 

prac plastycznych -ocena celująca)

Przy ocenie prac plastycznych uczniów obok walorów artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę  

zaangażowanie i wkład pracy ucznia. 

Udział w konkursach zaznaczany jest w dzienniku (konkurs), a zdobycie nagrody lub wyróżnienia 

skutkuje otrzymaniem dodatkowej oceny celującej z aktywności. 

Systematyczny  i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, wizyty w galeriach, wystawach, udział w 

konkursach może mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu.

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według następujących progów procentowych:

     97% - 100% - stopień celujący

   90% - 96% - stopień bardzo dobry

                                                        75% - 89% - stopień dobry

 50% - 74% - stopień dostateczny



      30% - 49% - stopień dopuszczający

        0% - 29% - stopień niedostateczny

Do dziennika wpisywane są sprawdziany- kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem zielonym z 

wagą 4, pozostałe oceny (zadania, aktywność – kolorem czarnym z wagą 2.

Metody i kryteria oceny osiągnięć ucznia

Podczas wystawiania oceny nauczyciel  bierze pod uwagę  –  oprócz rozwoju umiejętności plastycznych  –  

postawę i zaangażowanie ucznia.

Uczeń, który uzyskał stopień:

•  niedostateczny  –  nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z  zakresu przedmiotu. Nie 

uczestniczy w lekcji  i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac domowych. Świadomie 

lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

•  dopuszczający  –  powinien  być  przygotowany  do  większości  lekcji  (przynosić  potrzebne materiały)  

oraz  z  pomocą  nauczyciela  wykonywać  proste  ćwiczenia,  uczestniczyć  w zabawach,  wyjaśniać  

najważniejsze  terminy.  Potrafi  również  wymienić  kilku  wybitnych polskich artystów.

•  dostateczny  –  powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo 

rzadko  jest nieprzygotowany do lekcji,  stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość 

zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki 

plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwiczenia i  uczestniczyć w zabawach, a także 

współpracować w grupie i podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku 

wybitnych polskich twórców.

• dobry – potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na 

lekcje  potrzebne  materiały  i  dba  o  estetykę  swojego  miejsca  pracy.  Ponadto  właściwie

posługuje  się terminologią plastyczną i  samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia aktywność w 

działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania  i  systematycznie  

pracuje  na  lekcjach.  Świadomie  wykorzystuje  środki  plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki

plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku twórców polskich  i  zagranicznych.  Samodzielnie  próbuje  

analizować  i  porównywać  wybrane  dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

•  bardzo  dobry  –  powinien  opanować  i  wykorzystywać  w  praktyce  wszystkie  określone w programie

wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych  i  potrafi  

uzasadnić  swoje  zdanie.  Korzysta  z  różnorodnych  źródeł  informacji w przygotowywaniu  dodatkowych  

wiadomości,  a  także  uczestniczy  w  działaniach  plastycznych  na  terenie  szkoły  i  poza  nią. Wykazuje  

się  zaangażowaniem  i  pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę 

do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje 

dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

•  celujący  –  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania oraz  

wykazuje zaangażowanie i twórczą  inicjatywę  w  działaniach  grupowych.  Ponadto  samodzielnie rozwija 

swoje zainteresowania (np. przez  udział  w  konkursach  plastycznych ) oraz  aktywnie  uczestniczy  w  

życiu kulturalnym  szkoły  i  regionu.  Twórczo  posługuje  się  różnymi  środkami  plastycznymi i 

eksperymentuje z  technikami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych 

oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich

wartość artystyczną. 



Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki w kl. IV-VI

Nauczyciel uczący  w roku szkolnym 2019/2020  

Bogumiła Englert, Piotr Czekaj

• Uczeń zobowiązany jest do noszenia podręcznika, zeszytu oraz innych materiałów, których 

przyniesienie zapowiada nauczyciel z lekcji na lekcję. Ich brak równoważny jest 

z nieprzygotowaniem się do lekcji. Dwa razy w semestrze uczeń może  być nieprzygotowany do 

lekcji, co zaznaczane jest w dzienniku. Kolejne trzykrotne nieprzygotowanie lub niezgłoszenie 

nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną. 

• Uczeń, który na lekcji pracował i mimo to nie ukończył pracy może za pozwoleniem nauczyciela 

dokończyć ją samodzielnie w domu i przynieść na następną lekcję. Uczeń, który nie pracuje na lekcji 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• W przypadku: 

a) jednodniowej lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję,

b) co najmniej trzydniowej nieobecności na zajęciach z powodu choroby uczeń ma tydzień na 

uzupełnienie zaległości z lekcji, na których nie był obecny,

c) dłuższej niż tydzień nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania 

zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej – nie później niż 

do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym terminie uczeń pisze sprawdzian lub kartkówkę na 

najbliższej lekcji.

• Uczniowie mogą poprawiać ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki  tylko 1 raz w ciągu dwóch tygodni 

od otrzymania pracy.

• Sprawdziany nauczyciel oddaje poprawione do dwóch tygodni, a kartkówki na najbliższej lekcji.

• Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok pierwszej i przy klasyfikacji ucznia obie oceny 

brane są pod uwagę.

• Zadania domowe uczeń zobowiązany jest odrabiać z lekcji na lekcję. Brak zadania domowego jest 

zaznaczony w dzienniku, a uczeń musi uzupełnić to zadanie na następną lekcję. Trzy braki zadań 

skutkują oceną niedostateczną.

• Planowaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel zgodnie z zapisami w Statucie 

Szkoły.

• W klasie IV na technice realizowane jest wychowanie komunikacyjne w ramach którego uczeń 

przygotowywany jest do uczestnictwa w ruchu drogowym. Po wykazaniu się niezbędną wiedzą uczeń

może otrzymać kartę rowerową. 

Warunkiem przystąpienia do  karty rowerowej jest :

• zgoda wychowawcy i rodziców,

•  ukończone 10 lat.

Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest :

• zgoda wychowawcy i rodziców,

•  ukończone 10 lat,

• pozytywne oceniony test ze znajomości znaków, przepisów ruchu drogowego oraz udzielania 

pomocy przedlekarskiej,

• wykazanie się umiejętnościami jazdy rowerem pozwalającymi na bezpieczne uczestniczenie w ruchu

drogowym.



Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów

- ćwiczenia praktyczne,

- sprawdziany obejmujące dany dział (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),

- kartkówki sprawdzające opanowanie materiału z trzech ostatnich tematów lekcyjnych (mogą   być 

niezapowiedziane), 

- odpowiedzi ustne, 

- prace domowe,

-  zeszyt przedmiotowy,

- praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).

Odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji mogą być oceniane przez „+” lub 

„-” . Trzy plusy to ocena bardzo dobra, pięć plusów to ocena celująca, trzy minusy - ocena 

niedostateczna.

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według następujących progów procentowych:

     97% - 100% - stopień celujący

   90% - 96% - stopień bardzo dobry

                                                        75% - 89% - stopień dobry

 50% - 74% - stopień dostateczny

      30% - 49% - stopień dopuszczający

        0% - 29% - stopień niedostateczny

Do dziennika wpisywane są sprawdziany- kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem zielonym z 

wagą 4, pozostałe oceny (zadania, aktywność) – kolorem czarnym z wagą 2.

Kryteria oceniania

Oceniając osiągnięcia nauczyciel zwraca uwagę na:

• rozumienie zjawisk technicznych,

• umiejętność wnioskowania,

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,

• czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych, 

• umiejętność organizacji miejsca pracy,

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

• przestrzeganie zasad BHP,

• dokładność i staranność wykonywania zadań.

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą 

wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania 

praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 

organizację miejsca pracy.

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie 

oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania 

techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad 



bezpieczeństwa.

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera 

narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści 

nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do 

zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga 

wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do 

lekcji.

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych 

do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest 

nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami nauczyciel bierze pod uwagę:

• aktywność podczas lekcji,

• zaangażowanie w wykonywane zadania,

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku techniki uwzględniany jest stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są 

też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa. 

Przedmiotowy System Oceniania z religii 

dla klas I – VIII SP 1 

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2018/2019: Zuzanna Ryś, s. Iwona, Barbara Janosz

Cele PSO

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2. Kształtowanie motywacji do uczenia się oraz wspieranie aktywności edukacyjnej ucznia.

3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju intelektualnego i duchowego.

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach,    

specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Wychowanie do odpowiedzialności ucznia, co w konsekwencji ma prowadzić do samokontroli, 

samooceny i samokształcenia.

6. Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;

7. Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swego życia;

8. Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;

9. Kształtowanie sumienia; 



10. Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;

11. Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i odczytywanie własnych zdań w społeczności 

Kościoła, narodzie, rodzinie, grupie szkolnej i koleżeńskiej;

12. Świadectwo życia

Obszary podlegające ocenianiu na katechezie i formy kontroli osiągnieć ucznia

Wymagania ogólne

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do przedmiotu.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

6. Postawa.

7. Udział w dodatkowych zajęciach o charakterze religijnym.

8. Różnego rodzaju aktywność.

Praktyki religijne nie podlegają ocenie.

Wymagania szczegółowe

1. Pisemne prace kontrolne, obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne, zapowiedziane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki (mogą 

też być niezapowiedziane); zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne 

lub materiał podstawowy z zakresu małego katechizmu. 

2. Odpowiedzi ustne 

3. Aktywność ucznia w trakcie lekcji, podczas dyskusji, itp.

4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.

5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej. 

6. Zeszyt ucznia.

7. Zeszyt ćwiczeń.

8. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.

9. Przygotowanie do poszczególnych katechez.

10. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

11. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze

religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych,

współpraca ze wspólnotą parafialną.

12. Zaangażowanie w zajęciach dodatkowych o charakterze religijnym.

13. Inne możliwości stwarzające podstawę oceniania.

Kryteria oceniana prac pisemnych, wypowiedzi ustnych

• Wypowiedzi ustne oceniane są na bieżąco.

• Nauczyciel ma prawo sprawdzić i ocenić pracę ucznia na danych zajęciach np. pilność i poprawność 

wykonywanych ćwiczeń, wykonywanie zadanych poleceń itp.

• Prace pisemne będą oddawane przez nauczyciela do tygodnia. Przy ocenianiu zarówno sprawdzianów 

jak i kartkówek obowiązują następujące progi punktowe:



stopień celujący 100% - 97%

stopień bardzo dobry 96% - 90%

stopień dobry 89% - 75%

stopień dostateczny 74% - 50%

stopień dopuszczający 49% - 30%

stopień niedostateczny 29% - 0%.

• Od I do VII klasy  z religii w ocenianiu śródrocznym, ale i klasyfikacyjnym obowiązuje następująca 

skala ocen: 

stopień celujący: 6,

stopień bardzo dobry: 5,

stopień dobry: 4,

stopień dostateczny: 3,

stopień dopuszczający: 2,

stopień niedostateczny: 1

• Ocenę roczną lub semestralną nauczyciel przedmiotu wystawia na podstawie ocen cząstkowych. Oceny 

cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy roczna nie jest liczona jak średnia arytmetyczna 

ocen cząstkowych. Średnia może być tylko pomocą przy wystawianiu oceny końcowej.

• W ciągu semestru uczeń powinien mieć przynajmniej pięć ocen cząstkowych.

• Uczeń w ciągu semestru ma prawo zgłosić dwa razy nieprzygotowanie. 

Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu 

ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do lekcji (o przyniesienie których prosił nauczyciel). Uczeń, który 

zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.

• Do dziennika wpisywane są sprawdziany - kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem 

zielonym z wagą 4, konkursy – z wagą 3, pozostałe oceny –zadanie domowe, aktywność, odpowiedź

i inne -kolorem czarnym z wagą 2.

Zasady i formy poprawiania osiągnieć ucznia

• Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny jeden raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale

nie dłuższym niż dwa tygodnie od czasu jej uzyskania. Ocenę za poprawę dopisuje się do 

wcześniejszych tylko w przypadku uzyskania wyższej niż poprzednia, wyróżniając ją w ustalony 

sposób w dzienniku elektronicznym. Obie oceny brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej 

i rocznej. Jeśli uczeń z poprawy otrzymał ocenę równą lub niższą, w dzienniku elektronicznym 

zapisuje się „bp” (brak poprawy).

• W przypadku jednodniowej lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na 

kolejną lekcję. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem 

termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej 

– nie później niż do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów



w nauce. Formy kontaktów z rodzicami.

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez:

-  stopnie

-  omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych,

-  komentarze w formie ustnej,

-  informację o zasadach oceniania z religii na początku roku szkolnego.

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce religii poprzez:

-  rozmowy z nauczycielami religii w trakcie szkolnych zebrań bądź indywidualnych spotkań,

-  zapisy w zeszycie przedmiotowym,

-  dziennik elektroniczny.

Wymagania na poszczególne oceny 

Ocena NIEDOSTATECZNA

Katechizowany: 

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

• Wykazuje brak jedności logicznej między wiadomościami. 

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

• Przejawia nieumiejętność stosowania wiedzy.

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

• Posiada niepoprawny styl wypowiedzi.

• Nie wykazuje się znajomością pacierza.

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

• Lekceważy przedmiot.

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

• Opuszcza lekcje religii.

• Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

Katechizowany:

• Opanował konieczne pojęcia religijne.

• Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych.

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

• Przejawia brak podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl

wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu.

• Prowadzi zeszyt.

• Posiada problemy ze znajomością pacierza.

• Wykazuje poprawny stosunek do religii.

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.



Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą

nauczyciela.

• Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

• Komunikuje wiedzę wybiórczo.

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

• W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

• Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

• Opanował materiał programowy z religii.

• Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez 

nauczyciela.

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowanych przez nauczyciela.

• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.

• Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

• Stara się być aktywnym podczas lekcji.

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji

nauczyciela.

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

• Posiada pełną znajomość pacierza.

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

• Aktywnie uczestniczy w religii.

• Postępuje bez żadnych zastrzeżeń.



• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

• Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą.

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią

przedmiotową i inną.

• Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce

katechetyczne itp.

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

• Twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów katolickich, uczestniczy

w pielgrzymkach itp.

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych

zastrzeżeń.

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.

• Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.

Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, uwzględniając przy tym określony rodzaj występującej dysfunkcji.

Kryteria osiągnięcia celów z religii według poszczególnych poziomów

Kl. I

Uczeń: 

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny

odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu.

– Rozumie religijne znaczenie znaku krzyża i poprawnie czyni znak krzyża.

– Rozpoznaje Pismo Święte.

– Wie, że Pismo Święte jest najważniejszą Księgą.

– Rozumie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

– Wie i rozumie, że Pan Jezus jest obecny w Kościele i sakramentach.

– Wie, kim jest Maryja.

– Opowiada o narodzeniu Pana Jezusa i Jego życiu.



– Zna pojęcia: sumienie, Bóg, dobro, zło.

– Wie, czym jest chrzest święty w życiu człowieka.

– Wyjaśnia modlitwę Ojcze nasz.

– Wymienia najważniejsze święta: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

– Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Kl. II

Uczeń:

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt

nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości.

– Formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za Jego miłość do ludzi.

– Wymienia sakramenty święte.

– Zna wybrane postacie biblijne, które słuchały Boga i odpowiedziały na Jego wezwanie.

– Wie, że Biblia jest księgą świętą – umie wyrazić wobec niej szacunek.

– Zna wydarzenia z życia Jezusa.

– Wie, że Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem, wymienia i wyjaśnia prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz.

– Wie, że przez słowa, uczynki, modlitwę i wyznanie wiary odpowiada na słowo Boże.

– Wyjaśnia sens chrześcijańskiego przeżywania okresu Adwentu i Bożego Narodzenia.

– Rozumie i posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność wobec Boga i ludzi.

– Zna wybrane perykopy biblijne, ukazujące dzieciństwo i publiczną działalność Jezusa.

– Wie, że Eucharystia jest dziękczynieniem.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z okresem Wielkiego Postu.

– Wyjaśnia, na czym polega grzech pierwszych ludzi.

– Wyjaśnia znaczenie przebaczenia w życiu ludzi i przebaczenia udzielanego ludziom przez Jezusa.

– Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, zna historię nawrócenia Zacheusza.

– Wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech.

– Wymienia i omawia krótko grzechy główne.

– Wyjaśnia, dlaczego Eucharystia jest darem Boga.

– Ukazuje rolę wiary w obecność i działanie Jezusa w Eucharystii.

– Wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

– Wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a niedzielną Eucharystią.

– Wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne związane z Eucharystią.

– Wie, że Jezus jako Syn Boży przyszedł do ludzi, aby dzielić się z nimi posiadanym życiem.

– Wyjaśnia, dlaczego trzeba trwać w przyjaźni z Jezusem i dzielić się z innymi.

– Wyjaśnia religijne znaczenie uroczystości Wszystkich Świętych, Bożego Ciała.

– Wskazuje, co należy czynić, aby być prawdziwym przyjacielem Jezusa.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Kl. III

Uczeń:

– Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, 

Akt wiary, Akt miłości, Dziesięć Przykazań, Przykazanie miłości, Warunki dobrej spowiedzi, Przykazania 

kościelne.



– Wymienia i wyjaśnia przykazania Dekalogu i wie, że są one życiowymi drogowskazami.

– Zna i wyjaśnia przykazania kościelne

– Wie, jak właściwie zachować się na Mszy Świętej.

– Wymienia elementy obrzędów wstępnych Mszy Świętej

– Zna i rozumie znaczenie gestów, obrzędów, postaw, pozdrowień i wezwań, modlitw występujących w 

czasie Mszy Świętej.

– Wymienia i wyjaśnia warunki przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania.

– Wie, czym jest grzech człowieka i łaska uświęcająca.

– Zna formułę Spowiedzi świętej. 

– Potrafi ocenić swoje postępowanie. 

– Zna strukturę liturgii słowa i wie jak należy owocnie słuchać słowa Bożego.

– Wymienia podstawowe dary przynoszone do ołtarza i wie o potrzebie ofiarowania siebie samego Bogu 

podczas procesji z darami.

– Opowiada o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy i wyjaśnia słowo „przeistoczenie”.

– Wie, że Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, jest obecny pod postacią Chleba

i Wina.

– Wie, że pełne uczestnictwo w Eucharystii łączy się z przystąpieniem do Komunii Świętej

– Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus karmi nas swoim Ciałem.

– Wie, jak modlić się przed przyjęciem Komunii Świętej i dziękować i uwielbiać Jezusa Eucharystycznego.

– Wyjaśnia, czym jest błogosławieństwo.

– Wie, jak realizować posłanie Jezusa, dzielić się wiarą i dawać o Nim świadectwo.

– Zna i wymienia tajemnice różańca świętego.

– Wymienia nabożeństwa w roku liturgicznym: różańcowe, majowe, czerwcowe, droga krzyżowa, gorzkie 

żale.

– Wymienia najważniejsze święta w roku liturgicznym.

– Rozpoznaje znaki i symbole religijne: krzyż, różaniec, Pismo Święte.

– Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie.

– Poprawnie zachowuje się w kościele i w miejscach kultu.

– Bierze czynny udział w Eucharystii, świętowaniu niedzieli i uroczystościach religijnych.

– Z szacunkiem odnosi się do kapłanów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.

Kl. IV

Uczeń:

– Zna modlitwy: Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, 

Cztery cnoty główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Siedem 

grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

– Wyjaśnia na czym polega praktykowanie pierwszych piątków miesiąca.

– Podaje definicje Kościoła i wskazuje jak może przyczynić się do tworzenia wspólnoty.

– Wyjaśnia zależność roku liturgicznego od historii zbawienia.

– Wyjaśnia na czym polega pełny czynny udział we Mszy Świętej.

– Podaje podstawowe informacje na temat Pisma Świętego, zna podstawowe zasady korzystania z Pisma 

Świętego.



– Wymienia nazwy i skróty wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów.

– Wskazuje moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego 

Testamentu.

– Wskazuje na związek Biblii z życiem narodu i kulturą chrześcijańską.

– Opisuje sposoby objawienia się Boga człowiekowi.

– Wie, na czym polega odpowiedzialność człowieka za otaczający świat.

– Charakteryzuje przymioty Boga w świetle wiary.

– Wyjaśnia istotę wiary na przykładzie postaci biblijnych.

– Wie, że realizacja przykazań Bożych jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu.

– Wyjaśnia znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu.

– Wie, że Opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem i podaje przykłady działania Opatrzności Bożej.

– Wyjaśnia, dlaczego Chrystus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca i dlaczego z Jezusem łatwiej 

przezwyciężać trudności.

– Ukazuje aktualność wydarzeń biblijnych w świetle współczesnych wyzwań życiowych.

– Wyjaśnia pojęcia: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, historia zbawienia, natchnienie 

biblijne, wiara, stworzyć, Opatrzność Boża, protoewangelia.

Kl. V

Uczeń:

– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa przed 

nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty

główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi

Świętemu, Siedem grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

– Wymienia prawdy o człowieku zawarte w Księdze Rodzaju.

– Wymienia zadania aniołów w historii zbawienia i podaje imiona archaniołów.

– Wyjaśnia, na czym polega istota grzechu, przyczyny i skutki.

– Wyjaśnia rolę Mojżesza w dziejach Izraela.

– Porównuje paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan,

– Opisuje w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej.

– Wyjaśnia analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na pustyni a 

Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, Ziemią Obiecaną a niebem.

– Wyjaśnia i wskazuje, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary i w jaki sposób chrześcijanin utrwala 

relacje z Bogiem.

– Wymienia przymioty Boga.

– Uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka i w Jego świetle ocenia własne 

postępowanie.

– Wyjaśnia analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa.

– Wyjaśnia konieczność formacji sumienia w zachowaniu przymierza z Bogiem i wyjaśnia, dlaczego 

człowiek powołany jest do świętości.

– Ukazuje, jak można do życia ludzi odnieść prawdę niewierności Izraelitów i Bożym przebaczeniu.

– Wymienia przejawy miłości Boga w historii zbawienia.

– Wymienia imiona proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i zna proroctwa zapowiadające 

Mesjasza.

– Wyjaśnia, na czym polega powtórne przyjście Chrystusa.

– Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

– Wymienia źródła chrześcijańskie i pozachrześcijańskie o Jezusie.

– Uzasadnia, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem.

– Wyjaśnia misję Jana Chrzciciela

– Rozumie, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie, wiara, przyjęcie



Ewangelii.

– Podaje przykłady realizowania zasad Królestwa Bożego w codziennym życiu.

– Wyjaśnia błogosławieństwa jako drogowskazy na drodze do świętości.

– Wskazuje na istotę wybranych przypowieści i uzdrowień Jezusa i dokonuje ich aktualizacji.

– Uzasadnia związek rozmnożenia chleba z Eucharystią.

– Wyjaśnia chrześcijański sens cierpienia.

– Wyjaśnia zbawczy sens śmierci Chrystusa.

– Wskazuje wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii.

– Rozumie konieczność modlitwy o wiarę.

Kl. VI

Uczeń: 

– Zna modlitwy i mały katechizm: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Dekalog, Sakramenty, Modlitwa przed 

nauką, Przykazania kościelne, Uczynki miłosierne co do ciała, Uczynki miłosierne co do duszy, Cztery cnoty

główne, Duszo Chrystusowa, Grzechy cudze, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Siedem

grzechów głównych, Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Dary Ducha Świętego, Warunki 

sakramentu pokuty i pojednania.

– Ukazuje na podstawie perykop biblijnych początki Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do 

świata.

– Opowiada o roli Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.

– Wyjaśnia rolę św. Piotra i jego następców w Kościele.

– Opowiada o działalności ewangelizacyjnej św. Pawła i pracy misyjnej we współczesnych czasach.

– Wskazuje na wspólnotę Kościoła jako na znak obecności Chrystusa w Słowie Bożym i sakramentach.

– Uzasadnia, na czym polega udział chrześcijanina w potrójnej misji Chrystusa.

– Wymienia nazwy i symbole Kościoła, wskazuje na relacje Boga do ludzi i ludzi do Boga.

– Podaje biblijne obrazy Kościoła i wymienia przymioty Kościoła.

– Ukazuje sakrament kapłaństwa jako szczególne powołanie w Kościele i rozumie, czym jest Kościół 

hierarchiczny.

– Wskazuje różne sposoby działania Ducha Świętego w Kościele, wyjaśnia czym są dary i charyzmaty 

Ducha Świętego.

– Wyjaśnia istotę, znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina, ukazuje sakramenty jako szczególne dary 

łaski Bożej.

– Rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga.

– Wymienia przykazania kościelne i uzasadnia potrzebę przestrzegania ich w codziennym życiu.

– Wyjaśnia znaczenie modlitwy we wspólnocie Kościoła i w życiu chrześcijanina.

– Wymienia formy pomocy bliźnim w kościele lokalnym i powszechnym.

– Wyjaśnia znaczenie chrztu dla narodu polskiego i Europy.

– Opowiada o życiu św. Wojciecha.

– Wskazuje cechy pobożności maryjnej w Polsce.

– Wyjaśnia, czym jest kultura chrześcijańska.

– Wymienia i omawia postaci zasłużone dla Kościoła i Ojczyzny.

– Zna historię diecezji i parafii, podaje sposoby zaangażowania się w życie lokalnej wspólnoty Kościoła.

– Wskazuje na rolę cierpienia i męczeństwa w rozwoju Kościoła.

– Wyjaśnia na podstawie życia i męczeństwa św. Stanisława, kim jest świadek wiary.

– Wskazuje błogosławionych i świętych jako wzory świętości.

– Wyjaśnia, czym jest postawa apostolska.



– Wskazuje na znaczenie przyjaźni w życiu Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

Kl. VII

Uczeń: 

–  Zna okresy liturgiczne i rozumie ich znaczenie w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego.

–  Potrafi posługiwać się Pismem Świętym.

–  Potrafi umiejętnie kształtować własne sumienie, osobowość charakteru w oparciu o prawo Boże.

–  Rozumie Dekalog jako podstawowe  zasady moralne i drogowskazy dla każdego człowieka.

–  Rozumie 8 Błogosławieństw jako drogę prowadzącą do szczęścia.

–  Rozumie istotę  modlitwy i dostrzega bogactwo Modlitwy Pańskiej.

–  Zdobywa umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim.

–  Potrafi umiejętnie reagować na niewłaściwe zachowania.

–  Wyjaśnia istotę powołania każdego człowieka.

–  Umiejętnie kształtuje prawdziwy obraz siebie.

–   Pragnie zaangażować się w różne formy apostolstwa.

–   Potrafi umiejętnie wyrazić własne opinie.

–   Prezentuje postawę akceptacji i tolerancji.

Kl. VIII

Uczeń:

– Zna okresy liturgiczne, Uroczystości i Święta; rozumienie je w kontekście biblijnym i życia     

chrześcijańskiego.

–   Umiejętnie kształtuje własne postawy w oparciu o Przykazanie Miłości.

–   Rozumie istotę prawdziwej miłości, wolnej od egoizmu.  

–   Rozumie wagę sakramentu małżeństwa i konsekwencji z niego płynących.

–   Rozumie tajemnicę Kościoła – wspólnoty miłości, której początkiem jest Chrystus.

–   Uświadamia sobie prawdę, że sakramenty są skutecznym działaniem Chrystusa w Kościele.

–  Zna historię Kościoła.

–  Umiejętnie poszukuje prawdy historycznej. 

–  Odczytuje własne zadania we wspólnocie parafialnej, rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej czy szkolnej; 

–   Angażuje się w różne formy apostolstwa; 

–   Umiejętnie wyraża własne opinie.

–  Potrafi okazać postawę akceptacji i tolerancji.

Uwagi końcowe:

- ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniem,

- uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli istnieje brak podstaw do ustalenia

oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na religię w szkolnym planie

nauczania;

Termin egzaminu klasyfikacyjnego z religii uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny z religii przeprowadza się w formie

pisemnej i ustnej;

- uczeń, który nie uzyskał oceny rocznej z religii lub uzyskał roczną ocenę

niedostateczną powinien uzupełnić braki w następnym roku szkolnym, w formach i

terminie ustalonych przez nauczyciela religii.



Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie.

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2019/2020 : Joanna Hochuł, Zbigniew Oszek, 

Korneliusz Pala, Anna Pieczka

Ocenę wystawia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 3 

sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) .

§ 9. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze Jego możliwości.

Zasady oceniania:

Skala ocen:

6 – celujący

5 – bardzo dobry

4 – dobry

3 – dostateczny

2 – dopuszczający

1 – niedostateczny

Ocena z wychowania fizycznego na pierwszy semestr i na koniec roku szkolnego jest oceną z zajęć 

lekcyjnych. 

Na ocenę z zajęć lekcyjnych składają się:

aktywny udział w zajęciach (skrót oznaczenia w dzienniku ,,A”):

Uczeń może otrzymać plus za aktywność ( 3 plusy dają piątkę).

Uczeń może otrzymać minus za aktywność (3 minusy dają ocenę niedostateczną) 

systematyczne przygotowanie do zajęć (skrót oznaczenia w dzienniku ,,S”):

odpowiedni strój sportowy - spodenki gimnastyczne, dres, biały podkoszulek, 

zmienne obuwie sportowe,

dopuszcza  się  3  braki  stroju,  każdy  kolejny  brak  oznacza  ocenę  niedostateczną  za

systematyczność,

Uczeń, który nie wykorzysta braku stroju dostaje ocenę z aktywności-bardzo dobry.

oceny  cząstkowe  z  przeprowadzonych  testów  sprawności,  opanowania  technik  danej  dyscypliny

sportowej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia oraz jego zaangażowanie i chęci,

sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków,

zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć,

stosunek do partnera i przeciwnika,

stosunek do własnego ciała,

aktywność fizyczna,

frekwencja,

postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z

indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,

przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,



Gdy warunki atmosferyczne są sprzyjające, zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na boisku

szkolnym, orliku lub stadionie. Podczas zajęć na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w kasku

ochronnym i rękawiczkach oraz w stroju sportowym odpowiednim do panujących warunków termicznych.

Zabrania się wykonywania ćwiczeń w jakiejkolwiek biżuterii (kolczyki, łańcuszki itp.). Uczniowie noszący

długie włosy mają na zajęciach spięte włosy.

§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego może napisać również  rodzic maksymalnie na okres 1

tygodnia, a dłuższa niedyspozycja zdrowotna musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim.

Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego

Ocenę CELUJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy, pracy i zaangażowania na lekcjach wykazuje się stałym,

stojącym  na  bardzo  wysokim  poziomie  postępem  w  rozwijaniu  swoich  umiejętności,  wiadomości,

sprawności i zachowań prozdrowotnych oraz:

- wykazuje się wzorową postawą  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia

- jest przygotowany do zajęć

-systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach

- pełni rolę zawodnika w zawodach sportowych

Ocenę BARDZO DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy, pracy i zaangażowania na lekcjach wykazuje się stałym,

wyraźnym  postępem  w  rozwijaniu  swoich  umiejętności,  wiadomości,  sprawności  i  zachowań

prozdrowotnych oraz:

- wykazuje się bardzo dobrą postawą 

- samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia

- pełni rolę inicjatora, zawodnika w dowolnej formie aktywności rekreacyjno-sportowej

-jest przygotowany do zajęć

-systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach

Ocenę DOBRĄ

otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy, pracy i zaangażowania na lekcjach wykazuje dobry postęp

w rozwijaniu swoich umiejętności, wiadomości, sprawności i zachowań prozdrowotnych oraz:

- wykazuje się dobrą postawą 

- zdobyte wiadomości i umiejętności poprawnie stosuje w działalności szkolnej i pozaszkolnej

- rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia

Ocenę DOSTATECZNĄ

otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy i pracy na lekcjach wykazuje się dostatecznym postępem w

rozwijaniu swoich umiejętności, wiadomości, sprawności i zachowań prozdrowotnych 

-  jest  mało  systematyczny  i  bierny  w  pracy  nad  zdobywaniem  podstawowych  treści,  wiadomości,

umiejętności i sprawności



Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ

otrzymuje uczeń, który w wyniku swej postawy, pracy na lekcjach wykazuje się brakiem zaangażowania i

systematyczności oraz bierną postawą na lekcji.

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ

otrzymuje  uczeń,  który  wykazuje  lekceważący  stosunek  do  przedmiotu,  cechuje  go  zupełny  brak

zaangażowania i systematyczności 

Udział w zawodach sportowych ( Skrót w dzienniku ,,Z”)

Uczeń  reprezentujący  szkołę  w  zawodach  miejskich  otrzymuję  za  udział  ocenę  bardzo  dobrą.  Uczeń

otrzymuję  ocenę  celującą  za  zajęcie  miejsc  I-III  w  zawodach  miejskich  oraz  za  udział  w  zawodach

sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym lub wojewódzkim. 

Warunki i tryb podwyższania oceny

Uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny ze sprawności. Oceny z aktywności oraz systematyczności nie 

podlegają poprawie.

Sposoby przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych określają odrębne procedury 

przedstawione w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. Wszelkie kwestie nieuregulowane Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania rozstrzyga nauczyciel, a w kwestiach spornych Dyrektor Szkoły.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

z wdż


